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 สํ านักงานเขตพํ ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีํเขตํ3 ไดจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ ้นฐานํํํ
พ.ศ.ํ2559ํ-ํ2562ํตามกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลํกระทรวงศึกษาธิการํส านักงานคณะกรรมการการศึกษาํ
ขั้นพ ้นฐานํเพ ่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในการขับเคล ่อนนโยบายสู่การปฏิบัติํตลอดจน
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องํและการก ากับํติดตามํประเมินผลการด าเนินงานํ
ของส านักงานเขตพ ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีํเขตํ3ํเพ ่อให้เกิดประสิทธิผลในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ ้นฐาน 

 สํ านักงานเขตพํ ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีํเขตํ3 ขอขอบคํุณคณะกรรมการเขตพ ้นที่การศึกษาํ
(กพท)ํคณะกรรมการติดตามํตรวจสอบํประเมินผลและนิเทศการศึกษาํ(ก.ต.ป.น.)ํคณะอนุกรรมการํอ.ก.ค.ศ.ํํํ
เขตพ ้นที่การศึกษาํประธานกลุ่มโรงเรียนํผู้บริหารโรงเรียนํและคณะท างานทุกทานํที่ให้ความร่วมม อในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ ้นฐานํพ.ศ.ํ2559ํ– 2562ํส านักงานเขตพ ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีํเขตํ3ํํํ
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีํและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ํจะเป็นเคร ่องม อในการขับเคล ่อนนโยบายสู่การปฏิบัติํํํ
ให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของํส านักงานเขตพ ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีํเขตํ3ํให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปํ 
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 ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

สภำพทั่วไป 

 ที่ตั้ง : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ตั้งอยู่ที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ต ำบลบำงละมุง  
อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอำคำรส ำนักงำนคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวแอล 3 ชั้น สร้ำงโดยงบประมำณของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี   
          ภูมิประเทศ :  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดชลบุรี  
ประมำณ 35 กิโลเมตร ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 100 กิโลเมตร อยูท่ำงภำคตะวันออกของประเทศไทย  
ทำงทิศตะวันตกตั้งแต่อ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุง จนถึงอ ำเภอสัตหีบ มีควำมยำวประมำณเกือบ 100 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยที่รำบตำมชำยฝั่งทะเลที่มีภูเขำเล็ก ๆ สลับอยู่บำงตอน ชำยฝั่งทะเลบำงแห่งมีลักษณะเว้ำแหว่งและ  
เป็นที่ลุ่มต่ ำน้ ำทะเลท่วมถึง มีป่ำชำยเลนหรือโกงกำงขึ้นตั้งแต่ในเขตอ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุงและอ ำเภอสัตหีบ 
มีหำดทรำยสวยงำมหลำยแห่ง ซึ่งถูกพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจังหวัด  ส่วนที่เป็นเกำะอยู่ห่ำงจำกชำยฝั่ง
ทะเลออกไปประมำณ 10 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ที่เป็นเกำะเล็กและเกำะใหญ่ประมำณ 46 เกำะที่ส ำคัญที่สุดคือ
เกำะสีชัง และมีฐำนะเป็นอ ำเภอ นอกจำกนี้ยังมี เกำะแสมสำร เกำะล้ำน เกำะครก เกำะสำก และเกำะไผ่ เป็นที่เหมำะ
แก่กำรท่องเที่ยวและพักผ่อน มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

 

 
ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    อ ำเภอเมืองชลบุรี, อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุร ี
ทิศใต้               ติดต่อกับ   อ่ำวไทย            
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   อ ำเภอบ้ำนฉำง, อ ำเภอปลวกแดง และอ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   อ่ำวไทย 

          ลักษณะภูมิอำกำศ :  จังหวัดชลบุรีโดยทั่วไปฤดูร้อนอยู่ระหว่ำงเดือนกลำงกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือน
พฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย 30.40 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.0 องศำเซลเซียส ฤดูฝนอยู่ระหว่ำง 
กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ฤดูหนำวระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนมกรำคม อำกำศไม่หนำวจน   
เกินไป อุณหภูมิเฉลี่ย 27.73 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุด 19.0 องศำเซลเซียส 
        ประชำกรและเขตกำรปกครอง : จังหวัดชลบุรีแบ่งกำรปกครองเป็น 11 อ ำเภอ 92 ต ำบล 687 หมู่บ้ำน 
โดยมีอ ำเภอต่ำง ๆ ดังนี้  อ ำเภอเมืองชลบุรี อ ำเภอบ้ำนบึง อ ำเภอพำนทอง อ ำเภอพนัสนิคม อ ำเภอหนองใหญ่ 
อ ำเภอบ่อทอง อ ำเภอเกำะจันทร์ อ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุง อ ำเภอสัตหีบ และอ ำเภอเกำะสีชัง กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลนคร 2 แห่ง เทศบำลเมือง 10 แห่ง 
เทศบำลต ำบล 33 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 53 แห่ง และมีกำรปกครองพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยำ 
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มีประชำกรและเขตกำรปกครองในพ้ืนที่บริกำร ดังนี้ 
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ตำรำงที่  1  แสดงข้อมูลประชำกร และเขตกำรปกครองในเขตพื้นที่บริกำร 

อ ำเภอ เนื้อที(่ตร.กม.) ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. เขตกำรปกครองพิเศษ ประชำกร 

  1. เกำะสีชัง 17.3 1 7 1 - - 4,811 
  2. ศรีรำชำ 616.40 8 52 4 4 - 114,665 
  3. บำงละมุง       727.00 8 61 5 2 1 (เมืองพัทยำ) 151,687 
  4. สัตหีบ   48.122 5 41 6 2 - 152,995 

รวม  22 161 16 8 1 424,158 

ที่มำ :  http://stat.bora.dopa.go.th  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 )  
 

         กำรคมนำคม : จังหวัดชลบุรีมีเส้นทำงคมนำคมดี และมีระบบกำรคมนำคมขนส่งที่ทั่วถึงและสะดวกใน
ทุกด้ำนทั้งกำรขนส่งทำงบก ทำงเรือ และทำงอำกำศ รวมทั้งมีกำรขนส่งทำงท่อส ำหรับสินค้ำเหลว ได้แก่ น้ ำมัน
และสำรเคมี ปัจจุบันอำศัยกำรขนส่งทำงบกเป็นหลัก นอกจำกนั้นยังมีกำรขนส่งทำงเรือ ได้แก่ ท่ำเรือแหลมฉบัง
อ ำเภอศรีรำชำ และท่ำเรือน้ ำลึกสัตหีบในอ ำเภอสัตหีบ กำรขนส่งทำงอำกำศ ได้แก่ สนำมบินอู่ตะเภำในอ ำเภอ
สัตหีบ ซึ่งจะมีศักยภำพสูงมำกในอนำคต   
            กำรขนส่งทำงรถไฟ :  ทำงรถไฟสำยฉะเชิงเทรำ–สัตหีบ เป็นเส้นทำงรถไฟเลียบชำยฝั่งทะเลด้ำน
ตะวันออกโดยเริ่มต้นจำกสถำนีในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ผ่ำนอ ำเภอพำนทอง อ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุง และ 
เข้ำสู่ปลำยทำงท่ีท่ำเรือน้ ำลึกสัตหีบ ระยะทำงรวมทั้งหมดยำว 134 กิโลเมตร 
  -  ทำงรถไฟสำยศรีรำชำ-แหลมฉบัง เป็นเส้นทำงรถไฟที่แยกจำกรถไฟสำยฉะเชิงเทรำ–สัตหีบ ที่บริเวณ
อ ำเภอศรีรำชำ มุ่งเข้ำสู่ท่ำเรือน้ ำลึกและนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง ในเขตอ ำเภอศรีรำชำ มีระยะทำงยำวทั้งหมด 
9.3 กิโลเมตร 
  -  ทำงรถไฟสำยสัตหีบ-มำบตำพุด เป็นเส้นทำงรถไฟที่แยกจำกสำยฉะเชิงเทรำ-สัตหีบ ที่สถำนี 
เขำชีจรรย์ (ก่อนถึงสถำนีรถไฟพลูตำหลวง 4 กิโลเมตร) ในเขตอ ำเภอสัตหีบ ผ่ำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด  
และแยกเข้ำสู่ท่ำเรือน้ ำลึกมำบตำพุด คิดเป็นระยะทำงยำวทั้งหมด 24.07 กิโลเมตร 
            กำรขนส่งทำงรถยนต์ : เป็นกำรคมนำคมที่ส ำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรีและมีบทบำทมำกข้ึน  
            ทำงหลวงแผ่นดินที่เป็นโครงข่ำยหลักของอ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุง และอ ำเภอสัตหีบ ได้แก่ 
 1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (สุขุมวิท) เป็นทำงหลวงแผ่นดินสำยแรกของภำคตะวันออกผ่ำนอ ำเภอ
เมืองชลบุรี อ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุง และอ ำเภอสัตหีบไปจังหวัดระยองระยะทำงในจังหวัด 105 กิโลเมตร 
 2. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 36 เป็นเส้นทำงแยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 ที่อ ำเภอบำงละมุง 
ไปบรรจบกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 ที่อ ำเภอเมืองระยองใช้เชื่อมระหว่ำงบริเวณอุตสำหกรรมหลักแหลมฉบัง 
เมืองพัทยำ บริเวณอุตสำหกรรมแหลมฉบัง มำบตำพุด และเมืองระยอง มีระยะทำงในจังหวัดชลบุรี 52 กิโลเมตร 
 3. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 331 (ทำงยุทธศำสตร์) ผ่ำนจังหวัดชลบุรีในเขตอ ำเภอพนัสนิคม - อ ำเภอ
บ่อทอง - อ ำเภอบ้ำนบึง – อ ำเภอศรีรำชำ - อ ำเภอบำงละมุง มำสิ้นสุดอ ำเภอสัตหีบ รวมระยะทำง 125 กิโลเมตร 
 4. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 332 เริ่มจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 ที่อ ำเภอสัตหีบไปตัดกับทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข 331 และบรรจบกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 ในอ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เป็นทำง
เลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบ มีควำมยำว 13.00 กิโลเมตร 
 5. ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 7 (Motorway) ผ่ำนจังหวัดชลบุรีที่อ ำเภอพำนทอง-อ ำเภอ
เมือง–อ ำเภอศรีรำชำ-อ ำเภอบำงละมุง รวมระยะทำง 75.27 กม. 
 
 

http://stat.bora.dopa.go.th/
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อำชีพ  :  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำงในเขตนิคมอุตสำหกรรม และท่ำเรือน้ ำลึกแหลมฉบัง 

ในเขตอ ำเภอศรีรำชำ อำชีพรับจ้ำงในโรงแรม สถำนบริกำร และแหล่งท่องเที่ยวในอ ำเภอบำงละมุง อำชีพรับรำชกำร 
(สังกัดฐำนทัพเรือ) ในเขตอ ำเภอสัตหีบ และอำชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ในเขตอ ำเภอเกำะสีชัง อ ำเภอสัตหีบ อ ำเภอ 
บำงละมุง และอ ำเภอศรีรำชำบำงส่วนที่มีพ้ืนที่ติดชำยฝั่งทะเลด้ำนอ่ำวไทย 
ข้อมูลพื้นฐำน 

เขตพื้นที่บริกำร :  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำร  
ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นผู้บริหำร รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในพ้ืนที่ 
4 อ ำเภอ ได้แก่  อ ำเภอเกำะสีชัง  อ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุง และอ ำเภอสัตหีบ  
         อ ำนำจหน้ำที่ :  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำม
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
  ๑.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย  
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  ๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  ๓.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๔.  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๕.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวมรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๖.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๗.  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๘.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ    
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๙.  ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๑๐.  ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
  ๑๑.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ๑๒.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด 
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
        โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน : ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
 ๑)  กลุ่มอ ำนวยกำร     ๒)  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     3)  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
          4)  กลุ่มนโยบำยและแผน     5) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  6)  กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน    
          7) หน่วยตรวจสอบภำยใน    8)  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
          9) ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
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  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำชลบุรี เขต ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ 

       คณะกรรมการ       
เขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) 

คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา     
                 (ก.ต.ป.น.) 
      

หน่วยตรวจสอบภำยใน  

กลุ่ม
อ ำนวยกำร  
- บริหาร   
  ทั่วไป 
- ประชา 
  สัมพันธ์ 
- ประสาน   
  งาน 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 
- บริหาร 
  การเงิน 
- บริหาร  
  งานบัญช ี
- บริหาร  
  งานพัสดุ   
  และ  
  สินทรัพย์ 

สถำนศึกษำ จ ำนวน 8๑ โรงเรียน 

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 
- ธุรการ 
- ข้อมูล
สารสนเทศ 
- นโยบาย  
  และแผน 
- วิเคราะห์  
 งบประ  
  มาณ 
- ติดตาม
ประเมินผล 
 และ
รายงาน 
- เลขาน ุ
การคณะ 
กรรมการ
เขตพื้นท่ี 
 

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 - ธุรการ 
- ส่งเสริม 
  คุณภาพ 
  การจัด   
 การศึกษา 
- ส่งเสริม  
  กิจการ 
  นักเรียน 
- ส่งเสริม 
 สวัสดิการ 
- ส่งเสริม  
   กิจการ  
   พิเศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 
- ธุรการ 
- พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และกระบวนการเรียนรู ้
- วัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมฯ 
- นิเทศติดตามและ 
  ประเมินผล 
- ส่งเสริมพัฒนาระบบ  
  การประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 
-เลขานุการ กตปน. 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรศึกษำ  
- ธุรการ 
- งานระบบคอมพิวเตอร์  
  และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
- งานบริการเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- งานสนับสนุนและ 
  ให้บริการจัดการเรยีนรู ้
 

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
- ส่งเสรมิข้อมูลและสารสนเทศ 
- ส่งเสริมและเปลีย่นแปลงสถานศกึษา 
- ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
- ส่งเสริมการบรหิารงานบุคคล 
- ส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการ 

กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล 
- ธุรการ 
- วางแผน  
  อัตรา  
  ก าลังและ  
  ก าหนด  
  ต าแหน่ง 
- สรรหา   
  และบรรจ ุ
  แต่งตั้ง 
- แต่งตั้ง   
  ย้าย โอน 
- บ าเหน็จ   
  ความชอบ 
- พัฒนา  
  บุคลากร 
- วินัยและ 
  นิติการ 
- เลขานุการ  
  อ.ก.ค.ศ. 
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ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3  มีข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำที่ส ำคัญ ๆ ดังนี้คือ 

ตำรำงที่ 2  ข้อมูลพื้นฐำนส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 
๑. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓  63 คน   
    ๑.๑ ผอ.สพป.ชบ.๓                                         1   คน    
    ๑.๒ รอง ผอ.สพป.ชบ.๓                                   5   คน    
    ๑.๓ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ม.๓๘ (ค)                  46   คน    
    ๑.๔ ศึกษำนิเทศก์                                          11   คน    
 ๒. สถำนศึกษำทั้งหมด    ๑61 โรงเรียน  
     ๒.๑ โรงเรียน สพป.                                     ๘1  โรงเรียน      
๒.๒ สถำนศึกษำเอกชน (ในระบบ)                   80  โรงเรยีน 
2.2.1 เตรียมอนุบำล – มัธยมศึกษำตอนปลำย  59  โรงเรียน 
2.2.2 สอนคนพิกำร                                   3  โรงเรียน 
2.2.3 หลักสูตรนำนำชำติ                             5  โรงเรียน 
2.2.4 ระดับอำชีวะ                                  13  โรงเรียน     

2.2.1 หยดุสอน
ช่ัวครำว จ ำนวน  2 

โรงเรียน  
1) โรงเรียนอันดำ             
2) โรงเรยีนวุฒิโชต ิ

3. นักเรียนท้ังหมดสังกัดโรงเรียนรัฐบำล  
    3.๑ ก่อนประถมศึกษำ                                 6,529  คน 
    3.๒ ประถมศึกษำ                                     25,925  คน 
    3.๓ มัธยมศึกษำตอนต้น                                5,078  คน 

37,532 คน   

4. นักเรียนท้ังหมดสังกัดโรงเรียนเอกชน   
    4.1 เตรียมอนุบำล                                      1,050  คน 
    4.2 ก่อนประถมศึกษำ                               16,249  คน 

74,946 คน  

    4.3 ประถมศึกษำ                                     29,287  คน      
    4.4 มัธยมศึกษำตอนต้น                               9,736  คน      
    4.5 มัธยมศึกษำตอนปลำย                            4,411  คน 
    4.6 ระดับอำชีวศึกษำ ปวช.                           8,050  คน 
    4.7 ระดับอำชีวศึกษำ ปวส.                           5,963  คน       

 

5. นักเรียนต่ำงสัญชำติ (โรงเรียนรัฐ)  626  คน   
6. นักเรียนพิกำรเรียนร่วมกับเด็กปกติ (โรงเรียนรัฐ)     446 คน  
7. นักเรียนด้อยโอกำสเรียนร่วมกับเด็กปกติ (โรงเรียนรัฐ) 27,323 คน  
8. ครูโรงเรียนเอกชน  3,051 คน  
9. ข้ำรำชกำรครูท่ีปฏิบัติงำน  1,747 คน  
       9.1 ข้ำรำชกำรคร ู(รวมผู้บริหำรโรงเรียน)          1,552  คน    
       9.2 พนักงำนรำชกำร (พี่เลี้ยง 8+ผู้สอน 34)          42   คน         
       9.3 ครูวิกฤติ                                                34   คน        
       9.4 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร                                    20   คน    
       9.5 ครูวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์                     15   คน    
       9.6 ครูงบประมำณไทยเข้มแข็ง (SP2)                  28   คน    
       9.7 ครูธุรกำร                                               56   คน    
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แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 
ตำรำงที่ 2  ข้อมูลพืน้ฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 
10. ลูกจ้ำงประจ ำ  45 คน  
    10.1 พนักงำนบริกำร/นักกำรภำรโรง                     44  คน           
    10.2 พนักงำนขับรถ                                           1  คน    
11. ลูกจ้ำงชั่วครำว 32 คน  
     11.1 นักกำรภำรโรงงบประมำณไทยเข้มแข็ง (SP2)    18  คน    
     11.2 นักกำรภำรโรงงบประมำณ                           14  คน    

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำยน ๒๕๕8) 

ข้อมูลโรงเรียน 
ตำรำงที่ 3  จ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมระดบัชัน้ที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2558  

อนุบำล 1 – ป.6 อนุบำล 1 – ม.3 ป.1 – ป.6 ป.1 – ม.3 อนุบำล 1 – ม.3 ก่อนประถม-
ประถมศึกษำ 

ขยำย
โอกำส 

รวม
ท้ังหมด 

53 23 3 2 23 76 25 81 
ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

 

ตำรำงที่ 4  จ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมสังกัด แยกเป็นรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2558 
ที่ อ ำเภอ สพป.ชบ.3 เอกชน รวม สพม.18 สอศ. สกอ. อบจ. เทศบำล เมืองพัทยำ รวมทั้งสิ้น 

1 เกำะสีชัง - -  - 1 - - - - - 1 
2 ศรีรำชำ 35 26 61 5 - - 1 6 - 73 
3 บำงละมุง 31 39 70 3 1 - - 1 11 86 
4 สัตหีบ 15 13 28 2 2 - 1 - - 33 

รวม 81 78 159 11 3 - 2 7 11 193 

ที่มำ :  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2558) 

หมำยเหตุ   สพป.ชบ.3 หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
          สพม.18  หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 (เขตจังหวัดระยองและชลบุรี) 
          สอศ. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้แก่ วิทยำลัยกำรอำชีพบำงละมุง,  
วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
          สกอ. หมำยถึง ส ำนักงำนกำรอุดมศึกษำ 
          อบจ. หมำยถึง องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองค้อ อ ำเภอศรีรำชำ  
และโรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ อ ำเภอสัตหีบ 
         เทศบำล หมำยถึง  1) ท.เมืองศรีรำชำ อ ำเภอศรรีำชำ ได้แก่ โรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีมหำรำชำ และ
โรงเรียนเทศบำลวัดรำษฎรนิยมธรรม  

     2) ท.เทศบำลนครแหลมฉบัง อ ำเภอศรีรำชำ ได้แก ่โรงเรยีนเทศบำลแหลมฉบัง 1, 
โรงเรียนเทศบำลแหลมฉบัง 2  และโรงเรียนเทศบำลแหลมฉบัง 3    

    3) ท.ต ำบลหว้ยใหญ่ อ ำเภอบำงละมุง ได้แก่ โรงเรียนเทศบำลบ้ำนหนองชำกแง้ว 
         เมืองพัทยำ หมำยถึง  โรงเรยีนสังกัดเมืองพัทยำ เขตอ ำเภอบำงละมุง  ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยำ 1, 
โรงเรียนเมืองพัทยำ 2, โรงเรียนเมืองพัทยำ 3, โรงเรียนเมืองพัทยำ 4, โรงเรียนเมืองพัทยำ 5, โรงเรียนเมืองพัทยำ 6,  
โรงเรียนเมืองพัทยำ 7, โรงเรียนเมืองพัทยำ 8, โรงเรียนเมืองพัทยำ 9, โรงเรียนเมืองพัทยำ 10 และโรงเรียน 
เมืองพัทยำ 11 

http://www.bopp-obec.info/


7 

แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 
ตำรำงที่ 5  จ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกระดับกำรศึกษำ แยกเป็นรำยสังกัด ปีกำรศึกษำ 2558 

ระดับกำรศึกษำ สังกัด สพฐ 81 รร. 
สพม 

สังกัด สช. 78 รร. 
สอศ 

เมือง
พัทยำ อบจ 

เทศ 
บำล 

หมำย 
เหต ุ สัต

หีบ 
บำง
ละมุง 

ศรี
รำชำ 

สัต
หีบ 

บำง
ละมุง 

ศรี
รำชำ 

เตรียมอนุบำล – อนุบำล - - - - 1 9 3 - - - - สช.หยุด 1 

อนุบำล - - - - - 5 3 - - - -  

เตรียมอนุบำล - ประถมศึกษำ - - - - 1 3 3 - - - 1  

อนุบำล – ประถมศึกษำ 12 20 22 - - - 1 - - - -  

ประถมศึกษำ - - 3 - - - - - - - -  

เตรียมอนุบำล - มัธยมศึกษำตอนต้น - - - - 5 6 4 - - - -  

อนุบำล - มัธยมศึกษำตอนต้น 3 10 9 - 2 3 1 - 10 - 2 สช.หยุด 1 

ประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น - 1 1 - - 1 1 - - - -  

มัธยมศึกษำตอนต้น - - - - 1 - - - - - -  

มัธยมศึกษำตอนปลำย - - - - - - - - 1 - -  
เตรียมอนุบำล – มัธยมศึกษำตอนปลำย - - - - 1 5 1 - - - -  

อนุบำล – มัธยมศึกษำตอนปลำย - - - 1 - 2 4 - - 1 1  

มัธยมศึกษำตอนตน้ – มัธยมศึกษำตอนปลำย - - - 10 - - - - - 1 1  

ประถมศึกษำ - ประโยควิชำชีพ (ปวช.) - - - - - 1 - - - - -  

ประโยควิชำชีพ (ปวช.) - - - - - 1 - - - - 1  

ประโยควิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) - - - - - 1 - - - - -  
ประโยควิชำชีพ – ประโยควิชำชพีชั้นสูง - - - - 2 4 5 3 - - -  

  รวมท้ังสิ้น 192 โรงเรียน 15 31 35 11 13 41 26 3 11 2 7  

ที่มำ :  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2558) 

ตำรำงที่ 6  จ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 
ขนำดโรงเรียน จ ำนวน 

ขนำดที่ 1  นักเรียน 40 - 60 คน  (ขนำดเล็ก/บ้ำนระเวิง 60)  1 
              นักเรียน 61 - 80 คน  (ขนำดเล็ก/ บ้ำนเนนิตอง 78)  1 
              นักเรียน 81 - 100 คน  (ขนำดเล็ก/บ้ำนนอก 96) 1 
              นักเรียน 101 - 120 คน  (ขนำดเล็ก/วัดเวฬวุนำรำม 116, บ้ำนทำงตรง 113) 2 
ขนำดที่ 2  นักเรียน 121 - 200 คน 14 
ขนำดที่ 3  นักเรียน 201 - 300 คน 13 
ขนำดที่ 4  นักเรียน 301 - 499 คน 19 
ขนำดที่ 5  นักเรียน 500 - 1,499 คน 29 
ขนำดที่ 6  นักเรียน 1,500 - 2,499 คน (ใหญ่พิเศษ/บ้ำนเนนิพลับหวำน) 1 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตำรำงที่ 7  จ ำนวนโรงเรียนที่มอีินเตอร์เน็ต จ ำแนกตำมสื่อและเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558   

โรง 
เรียน

ทั้งหมด 

สื่อ 
มีอิน 

เตอร์เน็ต 
IP 
Star 

Leased 
Line 

ADSL IP-VAN DSL-
VPN 

MPLS Fiber 
Optic 

TDMA 
Satelite 

Wi-net/ 
Hi-net 

2G/ 
3G/ 
4G 

อื่นๆ 

81 81 15 7 65 0 0 0 0 0 1 1 12 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
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แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 
ตำรำงที่ 8  จ ำนวนโรงเรียนที่มไีฟฟ้ำ ประปำและแหลง่น้ ำ จ ำแนกตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558   

ไฟฟ้ำ น้ ำประปำและแหล่งน้ ำอ่ืน ๆ 
มี

ไฟฟ้ำ 
อยู่ใน
เขต 

ไม่อยู่
ใน
เขต 

มี 
แหล่ง 
น้ ำ 

ประ 
ปำ 
รร. 

ประ 
ปำ 

อื่นๆ 

ประ 
ปำ
หมู่ 
บ้ำน 

ประ 
ปำ
เทศ 
บำล 

ประ 
ปำ
นคร
หลวง 

ประ 
ปำ
ส่วน
ภูมิ 
ภำค 

บ่อ
น้ ำ
ตื้น 

บ่อ
น้ ำ
บำ 
ดำล 

สระ
เก็บ
น้ ำ 

ถัง 
ซี 

เมนต ์

ถัง 
ไฟ

เบอร ์

แม่
น้ ำ/
ล ำ
ธำร 

อื่น
ๆ 

81 64 17 
 

81 10 3 9 3 2 43 0 10 0 1 0 0 0 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ข้อมูลนักเรียน 
ตำรำงที่ 9  จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ แยกเป็นรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ  2558   

ระดับชัน้ ระดับกำรศึกษำ (คน) 
อ ำเภอ ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น รวม 
1.เกำะสีชัง - - - - 
2.ศรีรำชำ 2,877 11,419 1,707 16,003 
3.บำงละมุง 2,394 10,129 2,846 15,369 
4.สัตหีบ 1,258 4,377 525 6,160 

รวม 6,053 22,369 15,589 37,532 

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ  10 มิถุนำยน 2558) 
        

ตำรำงที่ 10  แสดงจ ำนวนนักเรียนในสังกัด แยกตำมเพศ ชั้นเรียน ห้องเรียน และอัตรำส่วนนกัเรียน : ห้อง   

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน อัตรำส่วน 

ชำย หญิง รวม ห้องเรียน นักเรียน : ห้อง 
อนุบำลปีที่  1 
อนุบำลปีที่  2 

1,684 
1,734 

1,558 
1,553 

3,242 
3,287 

117 
121 

27.71 
27.17 

รวม 3,418    3,111    6,529     238       27.44 
ประถมศึกษำปีที่  1 
ประถมศึกษำปีที่  2 
ประถมศึกษำปีที่  3 
ประถมศึกษำปีที่  4 
ประถมศึกษำปีที่  5 
ประถมศึกษำปีที่  6 

2,518 
2,309 
2,251 
2,205 
2,327 
2,080 

2,216 
2,070 
1,939 
2,029 
2,100 
1,881 

 4,734 
4,379 
4,190 
4,234 
4,427 
3,961  

141 
135 
129 
133 
129 
125 

33.57 
32.44 
32.48 
31.84 
34.32 
31.69 

รวม 13,690 12,235 25,925 792 32.73 
มัธยมศึกษำปีที่  1 
มัธยมศึกษำปีที่  2 
มัธยมศึกษำปีที่  3 

1,062 
968 
762 

771 
781 
734 

1,833 
1,749 
1,496 

50 
48 
47 

36.66 
36.44 
31.83 

รวม 2,792 2,286 5,078 145 35.02 
รวมทั้งสิ้น 19,900 17,632 37,532 1,175 31.94 

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2558  (ข้อมูล  ณ 10 มิถุนำยน  2558) 

http://www.bopp-obec.info/
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แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 

ตำรำงที่ 11 จ ำนวนนักเรียนพกิำรเรียนร่วม จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ปีกำรศึกษำ 2558 

ระดับชั้น 
ควำมบกพร่อง รวม

ทั้งสิ้น กำร
เห็น 

กำร 
ได้ยิน 

สต ิ
ปัญญำ 

ร่ำงกำย/
สุขภำพ 

กำร
เรียนรู ้

กำรพูด/
ภำษำ 

พฤติกรรม
/อำรมณ ์

ออทิสติก พิกำร
ซ้อน 

ก่อน
ประถมศึกษำ 0 2 10 0 3 2 1 3 0 21 

ประถมศึกษำ 6 7 48 0 192 7 22 44 5 331 
มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 0 1 7 0 39 1 0 2 0 50 

รวม 6 10 65 0 234 10 23 49 5 402 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตำรำงที่ 12  จ ำนวนนักเรียนดอ้ยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทและเพศ ปีกำรศึกษำ 2558 

เพศ 

เด็กถูก
บังคับให้

ขำย
แรงงำน 

เด็กใน
ธุรกิจ
ทำง
เพศ 

เด็กถูก
ทอดทิ้ง 

เด็กใน
สถำน
พินิจ 

เด็ก
เร่ 

ร่อน 

ผลกระ
ทบจำก

โรค
เอดส ์

ชน
กลุ่ม
น้อย 

เด็กที่
ถูก
ท ำ
ร้ำย 

เด็กยำกจน เด็กที่มี
ปัญหำ
ยำเสพ

ติด 

อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 

ชำย 1 0 89 17 1 0 9 13 13,774 5 607 14,516 
หญิง 1 0 16 1 3 0 6 6 12,256 5 513 12,807 
รวม 2 0 105 18 4 0 15 19 26,030 10 1,120 27,323 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตำรำงที่ 13 นักเรียนที่ขำดแคลนเครือ่งแบบนกัเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน อำหำรกลำงวัน จ ำแนกรำยชั้นปกีำรศึกษำ 2558 

ขำดแคลน ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ รวม
ทั้งสิ้น อ.1 อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

เครื่องแบบ ช. 287 270 557 429 305 258 227 243 209 1671 147 65 84 296 2,524 

             ญ. 275 234 509 350 257 232 218 212 173 1442 98 67 83 248 2,199 

รวมเครื่องแบบ 562 504 1066 779 562 490 445 455 382 3113 245 132 167 544 4,723 

เครื่องเขียน 570 499 1069 704 522 435 403 410 345 2819 212 95 148 455 4,343 

หนังสือ
แบบเรียน 

540 487 1027 666 494 405 394 395 317 2671 203 94 94 391 4,089 

อำหำรกลำงวัน 522 462 984 602 477 394 369 361 303 2506 214 118 117 449 3,939 

ขำดมำกกว่ำ 
3 รำยกำร 

520 456 976 611 451 382 368 368 309 2489 200 93 107 402 3,867 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตำรำงที่ 14 จ ำนวนนักเรียนทีจ่บชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่จบชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ภำยในระยะเวลำ 

รวม 
ป.6 
ต้นป ี

% 
จบ  
ป.6 

3 ปี 4 ปี 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ป ี
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
1,892 1,706 3,598 5 3 8 26 24 50 0 0 0 3,656 3,727 98.09 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

 

http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
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แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 

 

ตำรำงที่ 15 จ ำนวนนกัเรียนในเขตบริกำรโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลเกิน 3 กิโลเมตร จ ำแนกตำมวิธกีำรเดินทำงปีกำรศึกษำ 2558 

ขำด
แคลน 

ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ รวม
ทั้งสิ้น อ.1 อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

เดินเท้ำ 13 20 33 55 36 23 33 42 35 224 17 23 24 64 321 

เสียค่ำ
โดยสำร 

824 819 1,643 915 900 907 922 926 844 5}414 336 323 326 985 8,042 

ไม่เสียค่ำ
โดยสำร 

517 502 1,019 692 945 888 826 918 783 5,052 444 443 360 1,247 7,318 

จักยำน 0 0 0 1 2 2 1 1 0 7 3 1 1 5 12 

รวม 1,354 1,341 2,695 1,663 1,883 1,820 1,782 1,887 1,662 10,697 800 790 711 2,301 15,693 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตำรำงที่ 16 จ ำนวนนักเรียนทีจ่บชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่จบชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ภำยในระยะเวลำ นร.  

ม.3  
ต้นป ี

% จบ 
ม.3 3 ปี 4 ปี มำกกวำ/เท่ำกับ5 ป ี รวมทั้งสิ้น 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
400 316 716 1 0 1 0 0 0 401 316 717 749 95.73 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตำรำงที่ 17 จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน จ ำแนกตำมสำเหตุและเพศ ปีกำรศึกษำ 2557 

เพศ 
สำเหตุ รวมออก

กลำงคัน ฐำนะ
ยำกจน 

มีปัญหำ
ครอบครัว 

สมรส
แล้ว 

มีปัญหำใน
กำรปรับตัว 

ต้องคดี
ถูกจับ 

เจ็บป่วย 
อุบัติเหต ุ

อพยพตำม
ผู้ปกครอง 

หำเลี้ยง
ครอบครัว 

กรณี
อื่น ๆ 

ชำย 0 1 0 10 0 1 3 0 0 15 
หญิง 0 2 1 0 0 1 3 0 0 7 
รวม 0 3 1 10 0 2 6 0 0 22 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตำรำงที่ 18 จ ำนวนนักเรียนทีไ่ม่ผ่ำนกำรตัดสนิกำรประเมิน จ ำแนกตำมเกณฑ์รำยเขตพืน้ที่ ปกีำรศึกษำ 2557   
จ ำนวนนกัเรียนทีไ่ม่ผำ่นกำรตดัสนิกำรประเมิน 1 เกณฑ ์ นักเรียนท่ีไม่ผ่ำนกำรตดัสินประเมนิมำกกว่ำ 1 เกณฑ ์ รวม

นักเรียน
ที่ไม่ผ่ำน
เกณฑ ์

กำรประเมิน 
8 กลุ่มสำระ 

กำรอ่ำน คิด 
วิเครำะห์
และเขียน 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของโรงเรียน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรยีน 

2 เกณฑ ์ 3 เกณฑ ์ 4 เกณฑ ์

108 2 2 0 257 21 328 718 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตำรำงที่ 19 ข้อมูลตรวจพินิจนกัเรียน จ ำแนกรำยเขตพื้นที่ ปีกำรศึกษำ 2557   
นักเรียน 

ต้นปีกำรศึกษำ 
(10 ม.ิย.57) 

ย้ำยมำเรียน
ระหว่ำงป ี

ย้ำยไปเรียนโรงเรยีน
อื่นระหว่ำงป ี

ออก
กลำงคัน 

จ ำหน่ำย
/ตำย 

นักเรียนในวัน
สิ้นปีกำรศึกษำ 

ไม่ผำ่น
เกณฑ ์

เลื่อนช้ัน 

35,833 1,814 2,281 22 130 35,214 718 34,496 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
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ตำรำงที่ 20 จ ำนวนนักเรียนตดิ G จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 

ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น รวมทั้งสิ้น 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
54 62 116 113 111 224 4 4 8 171 177 348 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงที่ 21  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมภำรกิจ  

ที ่ กลุ่ม 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ 
ประจ ำ 
ที่ สพป. 
ชบ.3 

ไปช่วย 
รำช 
กำร 

รวม ปริญ
ญำ 
เอก 

ปริญ 
ญำ 
โท 

ปริญ
ญำ 
ตร ี

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำ 

ตร ี
1 ผู้อ ำนวยกำรฯ 1 - 1 - 1 - - 
2 รองผู้อ ำนวยกำรฯ 5 - 5 1 4 - - 
3 กลุ่มอ ำนวยกำร 6 - 6 - 2 4 - 
4 กลุ่มกำรเงินและบริหำรสินทรัพย ์ 7 - 7 - 2 5 - 
5 กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 12 - 12 - 4 8 - 
6 กลุ่มนโยบำยและแผน 7 - 7 - 2 5 - 
7 กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 8 - 8 - 3 5 - 
8 กลุ่มส่งเสรมิสถำนศึกษำเอกชน 3 - 3 - 3 - - 
9 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 11 - 11 1 10 - - 

10 หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 - 2 - 1 1 - 
11 ลูกจ้ำงประจ ำ (พนักงำนขับรถ) 2 - 2 - - - 2 
12 ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ยำม) 1 - 1 - - - 1 
13 ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ท ำควำมสะอำด) 1 - 1 - - - 1 

รวม 66 - 66 2 32 28 4 

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 1 ตุลำคม  2558) 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
จำกผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2557 ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวิชำหลัก 5 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ มีผลคะแนนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 50  
ตำรำงที ่22  แสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7   
                  จ ำแนกรำยวชิำที่ได้คะแนนสงูสุดและต่ ำสุด (เฉพำะโรงเรียนรัฐ)   

คะแนน 
วิชำ 

คะแนน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนสงูสุด โรงเรียน คะแนนต่ ำสุด โรงเรียน 

ภำษำไทย 43.30 54.53 วัดเขำคันธมำทน ์ 34.38 บ้ำนเขำคนัทรง 
คณิตศำสตร ์ 34.40 61.25 วัดเวฬุวนำรำม 23.00 บ้ำนห้วยกรุ 
วิทยำศำสตร ์ 39.58 52.55 วัดเขำคันธมำทน ์ 31.48 บ้ำนเขำคนัทรง 
สังคมศึกษำ 48.31 62.53 วัดพิบูลสัณหธรรม 39.89 ห้วยใหญ่ 
ภำษำอังกฤษ 30.64 42.73 วัดรังษีสุทธำวำส 23.13 บ้ำนหบุบอน 

   ที่มำ : ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำชลบุรี เขต 3 ปกีำรศึกษำ 2557 

http://www.bopp-obec.info/
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 ตำรำงที ่23  แสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7    
                  จ ำแนกรำยวชิำที่ได้คะแนนสงูสุดและต่ ำสุด (เฉพำะโรงเรียนรัฐ)   

คะแนน 
วิชำ 

คะแนน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนสงูสุด โรงเรียน คะแนนต่ ำสุด โรงเรียน 

ภำษำไทย 32.83 38.01 วัดแหลมฉบัง 28.01 บ้ำนเขำคนัทรง 
คณิตศำสตร ์ 25.17 28.90 บ้ำนเนินพลับหวำน 22.33 บ้ำนหบุบอน 
วิทยำศำสตร ์ 35.29 40.13 วัดหนองเกตุใหญ่ 30.17 บ้ำนหบุบอน 
สังคมศึกษำ 44.04 47.58 ชุมชนบ้ำนบำงเสร ่ 36.80 บ้ำนเขำคนัทรง 
ภำษำอังกฤษ 24.96 27.30 วัดสุกรีย์บุญญำรำม 22.50 บ้ำนหบุบอน 

  ที่มำ : ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำชลบุรี เขต 3 ปกีำรศึกษำ 2557 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2553 –  
2557 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวิชำหลัก 5 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ ปรำกฏว่ำ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 2553 - 2557 
พบว่ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2556 เทียบ 

กับปีกำรศึกษำ 2557  วิชำภำษำไทย วิชำวิทยำศำสตร์ วิชำสังคมศึกษำ และวิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเพิ่มข้ึน 
1.53, 5.28 12.63 และ 1.68 ตำมล ำดับ ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนลดลง - 1.75 ค่ำเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ
วิชำหลัก มีคะแนนเพ่ิมขึ้น 3.87  

ตำรำงที ่24  แสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศึกษำปทีี่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3 – 
                 ๒๕๕7  จ ำแนกรำยวิชำ (เฉพำะโรงเรียนรัฐ)     

คะแนน 
 

วิชำ 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ/ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3- 
๒๕๕4
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕4- 
๒๕๕5
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕5- 
๒๕๕6
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕6- 
๒๕๕7
เพิ่ม/ลด 2553 ๒๕๕๔ ๒๕๕5 ๒๕๕6 ๒๕๕7 

ภำษำไทย ๒๙.๙๔ ๔๗.๔๗ 42.42 41.77 43.30 +๑๗.๕๓ - 5.05 - 0.65 + 1.53 

คณิตศำสตร์ ๓๒.๑๔ ๔๗.๑๙ 30.81 36.15 34.40 +๑๕.๐๕ - 16.38 + 5.34 - 1.75 

วิทยำศำสตร์ ๔๐.๑๘ ๓๗.๑๖ 33.92 34.30 39.58 - ๓.๐๒ - 3.24 + 0.38 + 5.28 

สังคมศึกษำ ๔๓.๗๑ ๔๘.๕๑ 41.50 35.68 48.31 + ๔.๘๐ - 7.01 - 5.82 +12.63 
ภำษำอังกฤษ ๑๙.๗๗ ๓๓.๙๕ 31.65 28.96 30.64 +๑๔.๑๘ - 2.30 - 2.69 +1.68 

เฉลี่ย ๕ กลุ่มสำระ ๓๓.๑๕ ๔๒.๘๖ 36.06 35.37 39.25 + ๙.๗๑  - 6.80   - 0.69 +3.87 

  ที่มำ : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7  

2.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ในปีกำรศกึษำ 2553 - 2557 
  พบว่ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2556 เทียบ 

กับปีกำรศึกษำ 2557 วิชำวทิยำศำสตร์ และวิชำสังคมศึกษำ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 0.87 และ 8.58 ตำมล ำดับ ส่วน
วิชำภำษำไทย วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนลดลง – 7.69, - 0.28 และ - 2.43 ตำมล ำดับ 
ค่ำเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระวิชำหลัก มีคะแนนลดลง -0.172  
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ตำรำงที ่25  แสดงกำรเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3 –       
                 ๒๕๕7 จ ำแนกรำยวิชำ (เฉพำะโรงเรียนรัฐ)        

คะแนน 
วิชำ 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ/ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3-
๒๕๕4
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕4–
๒๕๕5 
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕5–
๒๕๕6 
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕6–
๒๕๕7 
เพิ่ม/ลด ๒๕๕3 ๒๕๕4 ๒๕๕5 ๒๕๕6 ๒๕๕7 

ภำษำไทย ๔๒.๑๐ ๔๕.๕๖ 52.31 40.52 32.83 +๘.๑๓ +๒.๒๐ +6.75 - 7.69 
คณิตศำสตร ์ ๒๒.๖๙ ๒๙.๒๖ 23.69 25.45 25.17  -๕.๗๒ +๕.๐๕ - 5.57 - 0.28 
วิทยำศำสตร ์ ๒๘.๐๒ ๒๙.๖๘ 31.16 34.42 35.29 - ๓.๐๕ +๐.๙๐ +1.48 +0.87 
สังคมศึกษำ ๓๘.๘๐ ๓๙.๔๘ 42.43 35.46 44.04  -๓.๑๒ -๒.๖๐ +2.95 + 8.58 
ภำษำอังกฤษ ๑๘.๒๑ ๒๗.๘๒ 25.39 27.30 24.96 -๑๑.๙๓ +๑๑.๕๗ - 2.43 - 2.34 
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสำระ ๒๙.๙๖ ๓๔.๓๖ 35.00 32.63 32.46  -๓.๑๔ +๓.๔๒ +0.64 -0.172 

  ที่มำ : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7 

ผลกำรด ำเนินงำน   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยมุ่งพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ และพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในแนวทำง
กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

๑. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ  
1.1   กำรประประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ รอบสำม 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มีโครงกำรแทรกแซงช่วยเหลือเพ่ือพัฒนำ 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยรวบรวมผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ รอบสำม จำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ องค์กำรมหำชน (สมศ.) เพ่ือเป็นแนวทำงด ำเนินกำรพัฒนำกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนชำติ ปรำกฏผลกำรประเมินคุณภำพ ดังนี้ 
ตำรำงที่ 26  ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ รอบสำม พ.ศ. 2554 – 2558 
โรงเรียน
ทั้งหมด 

ประ 
เมิน 

ผ่ำนกำรประเมิน 
ไม่ผ่ำน หมำยเหตุ ดีมำก ด ี พอใช้ รวม 

81 81 3 63 1 67 14  - ไมผ่่ำนตัวบ่งช้ีที่ 5  จ ำนวน 13 โรงเรียน   
1) โรงเรียนบ้ำนเขำคันทรง   2) โรงเรียนบ้ำนสุรศักดิ์   
3) โรงเรยีนวัดบ้ำนนำ  4) โรงเรยีนบ้ำนหุบบอน 
5) โรงเรยีนบ้ำนระเวิง  6) โรงเรียนวัดอัมพวัน   
7) โรงเรยีนบ้ำนทำงตรง  8) โรงเรียนบ้ำนวังค้อ  
9) โรงเรยีนบ้ำนทุ่งกรำด 10) โรงเรียน  บ้ำนบำงละมุง 
11) โรงเรียนวดัเวฬุวนำรำม  12) โรงเรียนบ้ำนชำกนอก   
13) โรงเรียนบำ้นทุ่งกลม   
 - ไม่ผ่ำนตัวบ่งช้ีที่ 7, 8, 9, 10, และ 12 จ ำนวน  
1  โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนบ้ำนบงึ (ศรีรำชำ) 
 - ผ่ำนกำรประเมินระดับ ดมีำก จ ำนวน 3 โรงเรยีน ได้แก่     
1) โรงเรยีนบ้ำนสันติคำม  2) โรงเรียนบ้ำนนอก  
3) โรงเรยีนวัดนำจอมเทียน 

100 100 3.70 77.78 1.24 82.72 17.28  
ที่มำ : รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554 – 2558) ที่ได้รับผลกำรประเมินอยำ่งเป็นทำงกำรจำก สมศ. 
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1.2  กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ 

ให้มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง โดยสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในดีขึ้น นับแต่ปีกำรศึกษำ 2554 – 2558 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับดีเยี่ยม 
เพ่ิมข้ึน ระดับดีมำกและดีลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ปรำกฏผลงำน ดังนี้ 
 ตำรำงที่ 27  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 

            ระดับ 
ปีกำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน (จ ำนวนโรงเรยีน) 
หมำยเหตุ 

ดี ดีมำก ดีเย่ียม รวม 
2554 - 73 9 82  
2555 4 35 43 82  
2556 1 16 64 81 รร.บ้ำนพันเสด็จในไปสังกัด อบต.บ่อวิน 13 ม.ิย.56 

2557 3 52 26 81  
2558 4 23 54 81  

  ที่มำ : รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554 – 2558) ที่ได้รับผลกำรประเมินอยำ่งเป็นทำงกำรจำก สมศ. 

1.3  กำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเป็นศูนย์พัฒนำ     

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ และ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยแบ่งเป็นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำและ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รวม 19 ศูนย์ โดยใช้โรงเรียนของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นประธำนกรรมกำร
ศูนย์ เป็นที่ตั้งของศูนย์เครือข่ำย/ศูนย์พัฒนำวิชำกำร และจัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ดังนี้คือ 
ตำรำงที่ 28  ประธำนกรรมกำรกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสทิธภิำพกำรจัดกำรศึกษำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
1 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเครอืข่ำย 

ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศกึษำ 
ปฐมวัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนอนุบำลบ้ำนบำงพระ 

2 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเครอืข่ำย 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

ประถมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวัดรังษีสุทธำวำส 

3 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเครอืข่ำย 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

มัธยมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวัดมโนรม 

ตำรำงที่ 29  โรงเรียนที่เป็นศนูย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3  
ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 

ปฐมวัย ร.ร.อนุบำลบ้ำนบำงพระ             -              - 
ภำษำไทย             - ร.ร.บริษัทไทยกสิกรสงเครำะห ์ ร.ร.วัดหนองเกตุน้อย 
คณิตศำสตร ์             - ร.ร.บ้ำนอ ำเภอ ร.ร.ชุมชนบ้ำนบำงเสร ่
วิทยำศำสตร ์             - ร.ร.บ้ำนขลอด ร.ร.วัดมโนรม 
สังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม             - ร.ร.อนุบำลบ้ำนเตำถ่ำน ร.ร.วัดโป่ง 
สุขศึกษำและพลศึกษำ             - ร.ร.ชุมชนวัดเขำไม้แก้ว ร.ร.บ้ำนห้วยกุ่ม 
ศิลปะ             - ร.ร.วัดเขำโพธิ์ทอง ร.ร.วัดรังษีสุทธำวำส 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี             - ร.ร.บ้ำนบ่อวิน ร.ร.บ้ำนทุ่งคำ 
ภำษำตำ่งประเทศ             - ร.ร.วัดรังษีสุทธำวำส ร.ร.บ้ำนสัตหีบ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน             - ร.ร.บ้ำนตะเคียนเตี้ย ร.ร.บ้ำนเขำคันทรง 
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1.4  กำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำและประกำศใช้ระเบียบ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ว่ำด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2557  และจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน  
ประกอบด้วยโรงเรียนภำยในกลุ่มโรงเรียน ๆ ละ 7 – 10 โรงเรียน ทั้งหมด 11 กลุ่มโรงเรียน มีผู้บริหำรโรงเรียน 
ภำยในกลุ่มโรงเรียนเป็นคณะกรรมกำรโดยต ำแหน่ง  และแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ท ำหน้ำที่ก ำกับ ดูแล รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน เพ่ือให้บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       
ทั้งด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ให้มีควำมคล่องตัวในระดับ  
กลุ่มโรงเรียน และระดับสถำนศึกษำ เกิดกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งได้มี
กำรสรรหำครูวิชำกำรกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรศึกษำระดับปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดย 
กลุ่มโรงเรียนหนึ่งจะมีครูวิชำกำรกลุ่มโรงเรียนตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป เพื่อท ำหน้ำที่ร่วมพัฒนำ และยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3        

ตำรำงที่ 30  กำรจัดตัง้กลุ่มโรงเรียน จ ำแนกโรงเรียนเปน็รำยอ ำเภอ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 
ล ำ 
ดับ 

กลุ่ม 
โรงเรียน 

ผู้ก ำกับ ดูแล 
รับผิดชอบ 

รำยชื่อโรงเรียน 

1 ศรีรำชำ 
1 

นำยจักรพงศ์ 
สุวรรณรัศม ี

1) วัดใหม่เนินพะยอม  2) วัดมโนรม  3) วัดหนองคล้ำ  4) วัดแหลมฉบัง 
5) บริษัทไทยกสิกรสงเครำะห์  6) บ้ำนชำกยำยจีน  7) วัดบ้ำนนำ 

2 ศรีรำชำ 
2 

นำยจักรพงศ์ 
สุวรรณรัศม ี

1) บ้ำนเขำคันทรง  2) บ้ำนสุรศักดิ์     3) บ้ำนเนินตอง    4) บ้ำนหุบบอน     
5) บ้ำนระเวิง      6) บ้ำนพันเสด็จนอก   7) บ้ำนเขำหิน   

3 ศรีรำชำ 
3 

นำยศุภมิตร 
ศิรกัณฑะมำกุล 

1) บ้ำนบึง (ศรรีำชำ)      2) วัดอัมพวัน   3) บ้ำนหนองปรือ    
4) วัดจุกกะเฌอ    5) บ้ำนวังค้อ    6) บ้ำนเขำตะแบก    7) บ้ำนบ่อวิน      

4 ศรีรำชำ 
4 

นำยศุภมิตร 
ศิรกัณฑะมำกุล 

1) วัดนำพร้ำว   2) วัดพิบูลสัณหธรรม   3) วัดรังษีสุทธำวำส   
4) วัดพระประทำนพร     5) วัดวังหิน   6) บ้ำนเขำดิน   7) วัดหนองขำม 

5 ศรีรำชำ 
5 

นำยศุภมิตร 
ศิรกัณฑะมำกุล 

1) อนุบำลบ้ำนบำงพระ    2) บ้ำนห้วยกรุ    3) วัดตโปทำรำม   
4) บ้ำนห้วยกุ่ม     5) วัดเขำฉลำก    6) บ้ำนทำงตรง    7) บ้ำนโค้งดำรำ 

6 บำงละมุง 
1 

นำยเอกวัสส์ 
อุษณีษ์พันธุ์ 

1 ) วัดหนองเกตุใหญ่     2) บ้ำนทุ่งกรำด     3) บ้ำนบำงละมุง   
4) อนุบำลบำงละมุง    5) วัดเวฬุวนำรำม    6) วัดสุกรีย์บุญญำรำม    
7) บ้ำนโรงหีบ   8) บ้ำนตะเคียนเต้ีย    9) บ้ำนนำวัง    10) บ้ำนสันติคำม 

7 บำงละมุง 
2 

นำยเอกวัสส์ 
อุษณีษ์พันธุ์ 

1) บ้ำนโป่งสะเก็ต     2) ชุมชนวัดเขำไม้แก้ว    3) บ้ำนห้วยไข่เน่ำ   
4) วัดสว่ำงอำรมณ์    5) วัดหนองเกตุน้อย    6) บ้ำนภูไทร    7) วัดโป่ง   

8 บำงละมุง 
3 

นำยศิวะ 
ทำทรำย 

1) วัดสุทธำวำส  2) บ้ำนเนินพลับหวำน  3) วัดบุญสัมพันธ์  4) บ้ำนทุ่งกลม    
5) ชุมชนบ้ำนหนองปรือ   6) บ้ำนมำบประชัน   7) วัดเขำโพธิ์ทอง 

9 บำงละมุง 
4 

นำยศิวะ 
ทำทรำย 

1) บ้ำนทุ่งคำ   2) บ้ำนชำกนอก   3) บ้ำนบึง (บำงละมุง)   4) บ้ำนนอก 
5) บ้ำนมำบฟักทอง    6) ห้วยใหญ่     7) บ้ำนทุ่งละหำน    

10 สัตหีบ 1 นำยวีรวัฒน์ 
วันนำ 

1) ชุมชนบ้ำนบำงเสร่   2) วัดนำจอมเทียน   3) เกล็ดแก้ว   4) บ้ำนหินวง         
5) วัดหนองจับเต่ำ   6) บ้ำนเขำชีจรรย์    7) บ้ำนอ ำเภอ      

11 สัตหีบ 2 นำยวีรวัฒน์ 
วันนำ 

1) วัดเขำคันธมำทน์   2) อนบุำลบ้ำนเตำถ่ำน  3) ชุมชนบ้ำนช่องแสมสำร   
4) บ้ำนกม.ห้ำ 5) บ้ำนเขำบำยศรี  6) บ้ำนขลอด 7) บ้ำนสัตหีบ 8) จุกเสม็ด 
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        2.  ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยสำมำรถเพ่ิมอัตรำกำรเข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษำศึกษำปีที่ 1 ลดอัตรำกำรออกกลำงคันในกำรศึกษำภำคบังคับ แต่เนื่องจำกมีเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริกำร
และประชำกรแฝงหรือเด็กด้อยโอกำสมำเข้ำเรียนจ ำนวนมำกทุกปี และเด็กวัยเรียนเหล่ำนี้บำงส่วนไม่สำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะประชำกรแฝงที่เป็นผู้อพยพย้ำยถิ่นฐำนจำกต่ำงจังหวัดมำประกอบอำชีพใน
เขตพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจเขตอุตสำหกรรมในท้องที่ อ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุง และอ ำเภอสัตหีบ ซึ่งมีฐำนะยำกจน
และไม่มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในเขตพ้ืนที่กำรปกครอง จึงยังคงมีเด็กวัยเรียนที่ต้องได้รับกำรดูแลจ ำนวนมำก     

   ในปีกำรศึกษำ 2558 คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ขยำยชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้ และได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 1 ห้องเรียน
ซึ่งนับเป็นควำมคืบหน้ำของกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้ประชำกรวัยเรียนและเด็กด้อยโอกำสในแหล่ง
ชุมชนแออัดได้มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำภำคบังคับเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 ได้ด ำเนินกำรกำรขยำยชั้นเรียนให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม เพื่อเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในระดับที่สูงขึ้น โดยมีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินควำมพร้อมและขยำยชั้นเรียนแล้ว ดังนี้ 
ตำรำงที่  31  กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำโดยกำรขยำยชั้นเรียนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2551 - 2558 

ที่ ปีกำรศึกษำ โรงเรียน เดิมเปิดสอนระดับ ขยำยชั้นเรียนเปิดสอนระดับ 
1 2551 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ระดับอนุบำล – 

ระดับประถมศึกษำ 
ระดับอนุบำล – 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
2 2552 เทศบำลวัดรำษฎร์นิยมธรรม   

สังกัดเทศบำลเมืองศรีรำชำ   
ระดับอนุบำล –  

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับอนุบำล –  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3 2553 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกดั

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบรุี 
ระดับอนุบำล –   

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับอนุบำล –  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
4 2556 โรงเรียนชุมชนบำ้นหนองปรือ   ระดับอนุบำล 2 –  

ระดับประถมศึกษำ 
ระดับอนุบำล 1 – 
ระดับประถมศึกษำ 

5 2558 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ ์ ระดับอนุบำล – 
ระดับประถมศึกษำ 

ระดับอนุบำล – 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำยน ๒๕๕8) 

         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มีอัตรำกำรเข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำ –
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ 2558 รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1 อัตรำร้อยละ 100 และจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้รับกำรสนับสนุนให้ศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
หรือเทียบเท่ำสำยอำชีวศึกษำในอัตรำร้อยละ 99.12 และที่ไม่ศึกษำต่อ ร้อยละ 0.88 ผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้คือ 

ตำรำงที ่32  อัตรำกำรเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำ – ชั้นมัธยมศกึษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3 – ๒๕๕8 
ปี

กำรศึกษำ 
จบช้ัน 
ป.6  

เข้ำเรียน
ช้ัน ม.1 

ร้อย
ละ 

ออก
กลำงคัน 

จบช้ัน 
ม.๓ 

ศึกษำต่อช้ันม.๔ 
หรือเทียบเท่ำ 

ร้อยละ 
ไม่ศึกษำ

ต่อ 
ร้อยละ 

๒๕๕๓ ๓,๗๕๑ ๓,๗๕๑ 100 170 ๑,๔๘๒ - - - - 
๒๕๕๔ ๓,๖๔๗ ๓,๖๑๐ 100 115 ๑,๕๘๕ - - - - 
2555 3,683 3,683 100 100 1,466 - - - - 
2556 3,512 3,512 100 63 1,333 1,312 98.42 21 1.58 
2557 3,644 3,644 100 22 1,253 1,242 99.12 11 0.88 

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำยน ๒๕๕8) 
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3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
              3.1 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ตำรำงที่ 33  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนขบัเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ ปีงบประมำณ ๒๕๕๓  ได้คะแนน  ๒.๑๓ 
กล
ยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๕ 

ประ 
เด็น ๑.

๑ 

๑.
๒ 

๑.
๓ 

๑.
๔ เฉลี่ย ๒.
๑ 

๒.
๒ 

๒.
๓ เฉลี่ย ๓.
๑ 

๓.
๒ เฉลี่ย ๔.
๑ 

๔.
๒ 

๔.
๓ เฉลี่ย ๕.
๑ 

๕.
๒ 

๕.
๕ เฉลี่ย 

คะ 
แนน 1 1 2 2 1.5 3 3 ๓ 3.๐ 2 5 3.๐ - - - - 1 - - ๑.0 

ที่มำ :  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕3 

ตำรำงที่ 34 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปงีบประมำณ ๒๕๕๔ ไดค้ะแนน  ๒.๒๙ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ 
ประเด็น ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ เฉลี่ย ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ เฉลี่ย ๓.๑ ๓.๒ เฉลี่ย 
คะแนน ๑ ๒ ๑ ๑.๓๓ ๒.๕๐ ๒ ๒ ๒.๑๗ ๓ ๓ ๓ 

            ที่มำ : ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕4 
 

ตำรำงที่ 35  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนขบัเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปีงบประมำณ ๒๕๕๔ ได้คะแนน ๒.๒๙  
กลยุทธ ์ กลยุทธ์ที่ ๕ 
ประ 
เด็น 

๕.๑ บริหำรจัดกำร
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ ์

๕.๒ พัฒนำสถำน 
ศึกษำให้เข้มแข็ง 

๕.๓ บริหำรอัตรำก ำลัง ๕.๔ สร้ำงและพฒันำ
เครือข่ำย เฉลี่ย 

ตัวบ่งชี ้ บ.๑ บ.๒ เฉลี่ย บ.๑ บ.๒ เฉลี่ย บ.๑ บ.๒ บ.๓ เฉลี่ย บ.๑ บ.๒ เฉลี่ย 

คะแนน ๓ ๓ ๓ ๒.๕ ๒.๕ ๒.๕ ๒.๕ ๒.๕ ๓ ๒.๖๗ ๓ ๒ ๒.๕ ๒.๖๗ 

ที่มำ :  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕4 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดบัตำมหลักสูตรและสง่เสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลย ี
               เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ (Raising the bar)  
ตำรำงที่ 36  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนขบัเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปีงบประมำณ ๒๕๕5   

ประ 
เด็น 

เร่ือง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
ผลประเมิน 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 
1.1 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจดักำรเรยีนกำรสอนปฐมวัยอย่ำงมีคณุภำพ กลุ่มนิเทศฯ 4 4 
1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 อ่ำนออก เขียนได ้คิดเลขเป็น กลุ่มนิเทศฯ 2 2 

1.3 
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรู้หลัก 5 กลุม่สำระระดบักำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนจำกกำรประเมินระดับชำติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

กลุ่มนิเทศฯ 
2 2 

1.4 
ร้อยละ 75 ของนักเรยีนมีควำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห์ สังเครำะห ์
มีวิจำรณญำณ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ตำมระดับกำรศึกษำ 

กลุ่มนิเทศฯ 
3 3 

1.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มนิเทศฯ 2 2 
เฉลี่ย 2.60 2.60 

ที่มำ :  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕5    
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมควำมส ำนึกในควำมเป็นชำตไิทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง(Moral & Ethics) 

ตำรำงที่ 37  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนขบัเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปีงบประมำณ ๒๕๕5   
ประ 
เด็น เร่ือง 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

ผลประเมิน 
ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 

2.1  ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน กลุ่มนิเทศฯ 4 4 
2.2 ร้อยละ 30 ของโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนิเทศฯ 1 3 
2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมมีจิตสำธำรณะ ควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 
กลุ่มนิเทศฯ 2 3 

เฉลี่ย 2.33 3.33 

ที่มำ :  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕5                   
 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเตม็ตำมศักยภำพ (Filling the gap) 

ตำรำงที่ 38  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนขบัเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปีงบประมำณ ๒๕๕5   

ประ 
เด็น 

เร่ือง 
กลุ่ม 

ที่รับผิดชอบ 
ผลประเมิน 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 
3.1 ร้อยละของผู้เรียนต่อจ ำนวนประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 

3.1.1 ระดับประถมศึกษำ (อัตรำกำรเข้ำเรียนร้อยละ 100) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ * 1 

3.1.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (อัตรำกำรเข้ำเรียนร้อยละ 100)  * 1 

3.1.3 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  - - 

3.2 
ร้อยละ 100 ของผู้จบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ก ำหนดเวลำของหลักสูตร 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 2 2 

3.3 อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 1 1 

เฉลี่ย 1.50 1.25 

ที่มำ :  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕5                   

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบใหส้ำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมคีุณภำพ (Teacher Enhancement) 

ตำรำงที่ 39  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปีงบประมำณ ๒๕๕5   
ประ 
เด็น 

เร่ือง กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

ผลประเมิน 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

4.1 
ร้อยละ 80 ของควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่ได้รับกำรพฒันำตำมศักยภำพ 

กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

- 3 

ที่มำ :  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕5                   

กลยทุธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
               เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และควำมรว่มมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุน 
               กำรจัดกำรศึกษำ (Good Governance) 
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ตำรำงที่ 40  ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปีงบประมำณ ๒๕๕5   
ประ 
เด็น 

เรื่อง กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

ผลประเมิน 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

5.1 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง ครบ
องค์ประกอบตำมกฎกระทรวงวำ่ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

กลุ่มนิเทศฯ  4 4 

5.2 สถำนศึกษำทุกแห่ง ที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ได้รับ
กำรรับรองคุณภำพ 

กลุ่มนิเทศฯ 2 2 

5.3  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และพัฒนำ
ระบบ กำรจัดกำรตำมเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
มำตรฐำนที่ 1 - ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีกำรพัฒนำเพื่อมุ่งสู่ควำมเปน็เลิศ 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

3 4 

5.4 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรก ำกับดูแล สง่เสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือ
และพัฒนำสถำนศึกษำให้เกิดควำมเข้มแข็ง (มำตรฐำนที่ 3) - ตัวบ่งชีท้ี่ 1 
กำรก ำกับดูแล ส่งเสริม สนบัสนนุช่วยเหลือและพฒันำสถำนศึกษำ 

กลุ่มนิเทศฯ 4 4 

5.5 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรศึกษำบริหำรอัตรำก ำลงัให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็น
มืออำชีพ (มำตรฐำนที่ 4 )  
- ตัวบ่งชีท้ี่ 2 กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพ ในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และสง่ผลดตี่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

บริหำร 
งำนบุคคล 

3 3 

5.6 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สร้ำงและพฒันำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
จัดกำรศึกษำ (มำตรฐำนที่ 5)  
- ตัวบ่งชีท้ี่ 1 กำรสร้ำงและพฒันำเครือข่ำย 

อ ำนวยกำร 4 4 

เฉลี่ย 3.33 3.50 
 

   ที่มำ :  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕5                   

หมำยเหตุ  ระดับคะแนน ๑ หมำยถึง ต่ ำกวำ่เป้ำหมำย              คะแนนเฉลี่ย   ๑.๐๐ - ๑.๗๕   พอใช้ 
        ระดับคะแนน ๒ หมำยถึง ไดต้ำมเป้ำหมำย              คะแนนเฉลี่ย   ๑.๗๖ - ๒.๕๐   ดี 
        ระดับคะแนน ๓ หมำยถึง สงูกว่ำเป้ำหมำย              คะแนนเฉลี่ย   ๒.๕๑- ๓.๒๕    ดีมำก 
         ระดับคะแนน ๔ หมำยถึง สูงกว่ำเป้ำหมำยและเกณฑ์ที่ก ำหนด  คะแนนเฉลี่ย   ๓.๒๖- ๔.๐๐   ดีเยี่ยม 
ตำรำงที่ 41  ผลสัมฤทธิ์ (A3: Achievement) กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปงีบประมำณ ๒๕๕6   
                 คร้ังที่ 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

กลยุทธ ์ คะแนนรำยประเด็นและคะแนนเฉลี่ย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดบั 
ตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 เฉลี่ย 

4 1 2 5 1 2 2.50 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝงัคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำตไิทย
และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  เฉลี่ย 
4 4 2 2 3  3.00 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง ครอบคลุม 
ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพฒันำ เต็มตำมศักยภำพ 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3  เฉลี่ย 
3 4 5 4 4  4.00 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

4.1 4.2     เฉลี่ย 
4 3     3.50 
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ตำรำงที่ 41  ผลสัมฤทธิ์ (A3: Achievement) กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปงีบประมำณ ๒๕๕6   
                 คร้ังที่ 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 (ต่อ) 

กลยุทธ์ คะแนนรำยประเด็นและคะแนนเฉลี่ย 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนใน
กำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (เฉพำะประเดน็ 5.1
และ5.2) 

5.1 5.2     เฉลี่ย 

5 3     4.00 

*เฉลี่ย 5 กลยุทธ์ (กลยทุธ์ที่ 1–4 และ 5 เฉพำะประเดน็  
5.1 และ 5.2) 

     
 3.40 

หมำยเหตุ  เป็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์  5  ระดับ  โดย 
      ระดับคะแนน  1  หมำยถึง  ต่ ำกว่ำเปำ้หมำยและเกณฑ์ทีก่ ำหนด คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมำยถึง พอใช้   
      ระดับคะแนน  2  หมำยถึง  ต่ ำกว่ำเปำ้หมำย                         คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60 หมำยถึง ปำนกลำง   
      ระดับคะแนน  3  หมำยถึง  ได้ตำมเป้ำหมำย                         คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมำยถึง ดี   
      ระดับคะแนน  4  หมำยถึง  สูงกว่ำเปำ้หมำย                         คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมำยถึง ดีมำก  
      ระดับคะแนน  5 หมำยถึง  สูงกว่ำเปำ้หมำยและเกณฑท์ี่ก ำหนด  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมำยถึง ดีเยี่ยม 
 

** กลยุทธท์ี่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล เนน้กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริมสนับสนนุกำร    
จัดกำรศึกษำ (เฉพำะประเด็น 5.3 - 5.6) 

5.3 5.4 5.5 5.6 เฉลี่ย 

4 3 1 3 2.75 

หมำยเหตุ  เป็นกำรประเมินตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยมีเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้มี 4 ระดบัตำม     
            คุณลักษณะหรือกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดผลตำมตัวบ่งชีโ้ดยเร่ิมระดับที่ 1 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์  
            ระดับน้อยไปสู่ระดับที่มีกำรปฏิบัติหรือผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติทีสู่งขึ้นถึงระดบั 4 สว่นเกณฑ์กำรประเมินระดบั 
            ประเด็นและระดับกลยุทธ์ ก ำหนดคุณภำพ เป็น 4 ระดับ ดังนี้   
                   ค่ำเฉลี่ย  1.00 - 1.74  หมำยถึง  ปรับปรุง              
                   ค่ำเฉลี่ย  1.75 - 2.74  หมำยถึง  พอใช้   
                   ค่ำเฉลี่ย  2.75 - 3.49  หมำยถึง  ดี    
                   ค่ำเฉลี่ย  3.50 - 4.00  หมำยถึง  ดีมำก 

กลยทุธ์ที่ 6  พัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้            6.1 6.2   เฉลี่ย 
- -   - 

หมำยเหตุ   กลยุทธ์นี้มีเฉพำะ 13 เขต ชำยแดนภำคใต้ และไม่น ำคะแนนไปรวมกับ 5 กลยทุธ์แรก ส่วนควำมหมำยระดบั 
               คะแนนและคะแนนเฉลี่ย ใช้เหมือนกัน                                

ที่มำ :  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจ ำปีงบประมำณ 2๕๕6                   

      จำกผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ปีงบประมำณ 2556 ครั้งที่ 1 และ 2 มีผลสัมฤทธิ์ 
      * โดยรวมอยู่ในระดบัเฉลี่ย 3.40 (ด)ี  และมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 
      ** อยู่ในระดับเฉลี่ย 2.75 (ดี)    
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๓.2  ผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร   
ตำรำงที่ 42  ผลกำรปฏิบัตงิำนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2552 - ๒๕56               
มิต ิ ด้ำน คะแนน ปีงบประมำณ  
  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 2555 2556 

๑ ด้ำนประสิทธผิลตำมแผนปฏิบตัริำชกำร   ๓.๖๒๓๒๐ ๓.๐๒๗๗๖ ๓.๙๒๗๘๒ มิติภำยนอก 
๒ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร   ๓.๘๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐๐ 4.68028 3.62926 
๓ ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบตัิรำชกำร ๓.๒๙๗๘๗ ๓.๘๓๔๑๕ ๔.๐๙๐๙๑ มิติภำยใน 
๔ ด้ำนกำรพฒันำองค์กร    ๓.๗๐๐๐๐ ๒.๙๕๑๒๒ ๓.๖๐๐๐๑ 4.49989 4.38258 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๖๓๓๘๖ ๓.๕๔๕๓๘ ๓.๙๙๖๖๖ 4.60044 3.97440 
ที่มำ :  รำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2๕๕6                   

ตำรำงที่ 43 ผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕57               

มิ
ติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำ 

นวน
เขต 

ล ำดับ 
รำย 
เขต 

ผลคะแนน 
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 ค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร (KRS) 185 51 4.08398 4.5193 2.87975 3.88614 
2 ตัวช้ีวัดตำมแผนกำรปฏิบัตริำชกำร(ARS) 185 116 4.23061 4.89669 3.59196 4.30642 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม 185 82 4.15730 4.60705 3.27848 4.09628 

ที่มำ :  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2๕๕7             
       

๓.3  กำรถ่ำยโอนสถำนศึกษำ 
ตำรำงที่ 44 แสดงผลกำรด ำเนนิกำรถ่ำยโอนสถำนศึกษำไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2549 - ๒๕56              
ล ำดับ ปีกำรศึกษำ โรงเรียนท่ีโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นท่ีรับโอนโรงเรียน 

1 2549 1. โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ    อ ำเภอศรีรำชำ 
2. โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ     อ ำเภอสัตหีบ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี   

2 2551     โรงเรียนบ้ำนหนองชำกแง้ว   อ ำเภอบำงละมุง เทศบำลต ำบลห้วยใหญ่   
3 2556     โรงเรียนบ้ำนพันเสด็จใน      อ ำเภอศรีรำชำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อวิน   

 

สถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 – 2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 
ประธำนกลุ่มโรงเรียน ผู้แทนกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.) ผู้แทนคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ.) 
ผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่จำกทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ โดยร่วมกันประเมินสถำนภำพของหน่วยงำน กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยนอกที่เป็นโอกำสและอุปสรรค และสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน สรุปได้ดังนี้ 
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 สภำพแวดล้อมภำยนอก : ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ปัจจัยที่เป็นโอกำส  

1. ที่ตั้งของสถำนศึกษำส่วนใหญ่ใกล้แหล่งชุมชน กำรคมนำคมสำมำรถเดินทำงติดต่อได้อย่ำงสะดวก 
2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้สนับสนุนให้ 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรขยำยชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น (โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองปรือ และโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์) 
เพ่ือรองรับประชำกรในพ้ืนที่บริกำรและประชำกรแฝงในให้มีที่เรียนอย่ำงเพียงพอ ส่งผลให้สำมำรถบริกำรกำรศึกษำ
แก่ประชำกรวัยเรียนได้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกันอย่ำงมีคุณภำพ ครอบคลุมทุกพื้นที่  

3. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงๆ องค์กรเอกชน/ภำคอุตสำหกรรมให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ เช่น ทุนกำรศึกษำ 
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ทั้งงบประมำณ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 

4. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำมีควำมชัดเจน กำรสร้ำงโอกำสให้กับผู้ด้อยโอกำส อำทิเช่น 
4.1  กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

และภำษำท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอำเซียน เพ่ือกำรสื่อสำรและเปิดโลกกำรเรียนรู้ 
4.2  กำรปฏิรูปกำรศึกษำให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  
4.3  กำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยสอดคล้องกับสภำพผู้เรียน 
4.4  กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน แบ่งเบำค่ำใช้จ่ำยผู้ปกครอง  

   4.5 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียน 
กำรสอนได้อย่ำงหลำกหลำย ยกระดับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ใน 
กำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น ส่งผลให้สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้มำตรฐำนสูงขึ้น  

5. สถำนศึกษำพัฒนำสภำพแวดล้อมเอ้ือที่ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกข้ึน 
6. สถำนศึกษำมีกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนโดยภูมิปัญญำท้องถิ่น นักเรียนได้รับ 

ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยจำกกำรร่วมกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ ของชุมชน 
 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  
  1. ค่ำนิยมของผู้ปกครองในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำโรงเรียนสำยสำมัญในตัวเมือง ส่งผลให้นักเรียนแข่งขันกัน
เข้ำเรียนในสถำนศึกษำยอดนิยม และโรงเรียนเอกชนขนำดใหญ่ ท ำให้สถำนศึกษำมีขนำดแตกต่ำงกัน ประกอบกับ
แนวโน้มประชำกรวัยเรียนลดลงส่งผลให้สถำนศึกษำขนำดเล็กมีแนวโน้ม 
 2. นโยบำยรัฐบำลมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย งบประมำณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดสรร
งบประมำณไม่เหมำะสม ไม่สะท้อนควำมเป็นจริง ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำบำงแห่งไม่คล่องตัว  
 3. สภำวะเศรษฐกิจกำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม ส่งผลให้มีประชำกรแฝงจำกกำรขยำยตัวของสังคม
อุตสำหกรรม และมีกำรอพยพของแรงงำนต่ำงด้ำวมำกข้ึน จึงยังคงมีเด็กด้อยโอกำสตำมบริบทของพื้นที่ในอัตรำที่สูง 
  4. สภำวะสังคมไทยที่ขำดภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้ผู้เรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์/พฤติกรรมเสี่ยง
ไปในทำงไม่ดีมำกขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด นักเรียนยังคงมีแนวโน้มออกกลำงคัน 
 5. เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว สถำนศึกษำบำงแห่งไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
เท่ำเทียมสถำนศึกษำที่มีบุคลำกรพร้อม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำมีควำมแตกต่ำงกัน 
กำรบริหำรจัดกำรมีควำมยำกล ำบำก เนื่องจำกบุคลำกรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 สภำพแวดล้อมภำยใน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มีดังนี้ 
 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 และสถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน โดยกำรมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและสถำนศึกษำ มีเครือข่ำย
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เข้มแข็ง มีเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ระหว่ำงส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำน มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ส่วนใหญ่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ และ
กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐำน 
       2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 บริหำรจัดกำรได้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ทั้งนี้มีสถำนศึกษำร้อยละ 82.72 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก สมศ. ผลกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่บรรลุ
เป้ำหมำยโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบำย 
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำของหน่วยงำน กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอสะดวกรวดเร็ว  
 4. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 สำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมหน้ำที่ได้
ตำมบทบำทหน้ำที่ มีสมรรถนะสอดคล้องกับภำระงำน มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และพัฒนำตนเองให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้บรรลุเป้ำหมำยในสภำวะกำรเปลี่ยนแปลง  
  ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน  

1. สถำนศึกษำขำดอัตรำก ำลังครู สัดส่วนครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ขำดบุคลำกรด้ำน 
กำรเงิน/กำรบัญชี/พัสดุระดับโรงเรียน กำรพัฒนำครูที่ต้องน ำครูออกจำกโรงเรียน ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำบำงตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้ำหมำย เช่น ผลกำรทดสอบระดับชำติ   
ขัน้พื้นฐำน (O-NET) โดยเฉพำะวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และวิชำภำษำอังกฤษ อำจเนื่องจำกปัญหำ 
กำรขำดแคลนครูสำขำวิชำหลัก ครูมีภำระงำนมำก โดยผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. ยังมีสถำนศึกษำ 
ที่มีปัญหำด้ำนมำตรฐำนผู้เรียนในด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ เนื่องจำกครูบำงส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ตลอดจนพัฒนำและยกระดับองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำม
ควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน และบุคลำกรบำงส่วนไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรติดตำม ประเมินผลและ 
กำรรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงส่วนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอนยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด       
อำจเนื่องมำจำกครูขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ  
 กล่ำวโดยสรุป สภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มีลักษณะที่เอ้ือและแข็ง 
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ส่วนที่ 2   
กรอบแนวคิดและนโยบำย 

กรอบแนวคิดและนโยบำย 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้น ำกรอบทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนซึ่งมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับดูแล กำรจัดกำรศึกษำมำใช้เป็นกรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 – 2562 ดังนี้ 
 1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2552 - 2559 
 2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 
 3. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 
 4. สำระส ำคัญกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561 
      5. นโยบำยรัฐบำลยุทธศำสตร์ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ พ.ศ. 2558 
 6. นโยบำยข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 
 7. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 8. นโยบำยซูเปอร์บอร์ดกำรศึกษำ พ.ศ. 2558  
 9. แผนพัฒนำจังหวัดชลบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 
 10. แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด เขตตรวจรำชกำรที่ 9 พ.ศ. 2557 - 2560 
 11. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2557 
 12. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 13. สรุปกรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 14. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย 

      1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2552 - 2559 
 เนื่องจำกแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับเดิม) พ.ศ. 2545 - 2559 นั้น เป็นแผนระยะยำวที่สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรให้คงปรัชญำหลัก เจตนำรมณ์ และวัตถุประสงค์ของแผน
ฉบับเดิมไว้ แล้วปรับปรุงในส่วนของนโยบำยเป้ำหมำย และกรอบกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้  ดังนี้ 
 ปรัชญำหลักและกรอบแนวคิด 
 กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2552 - 2559 ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดทำงสำยกลำงอยู่บนพื้นฐำนของควำมสมดุลพอดี รู้จักพอประมำณ อย่ำงมีเหตุผลมีควำมรอบรู้เท่ำทัน
โลก เพื่อมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดกำรบูรณำกำรแบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมี “ดุลยภำพ” ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณำกำร
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬำกับกำรศึกษำทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับกำรพัฒนำด้ำน
ต่ำง ๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
โดยค ำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เจตนำรมณ์ของแผน 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติมีเจตนำรมณ์เพ่ือมุ่ง (1) พัฒนำชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย   
จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำง   
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มีควำมสุข” และ (2) พัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีควำมเข้มแข็งและมีดุลยภำพใน 3 ด้ำน คือ เป็นสังคมคุณภำพ 
สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ และสังคมสมำนฉันท์และเอ้ืออำทรต่อกัน 
 วัตถุประสงค์ของแผน 
 เพ่ือให้บรรลุตำมปรัชญำหลักและเจตนำรมณ์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2552 - 
2559 จึงก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ที่ส ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้ 
 1. พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำนและสมดุลเพื่อเป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ 
 2. เพ่ือสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ 
 3. เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำคน และสร้ำงสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำ 
และกำรเรียนรู้ 
 แนวนโยบำย เป้ำหมำย และกรอบกำรด ำเนินงำน 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสำมประกำรดังกล่ำว ประกอบกับกำรค ำนึงถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ   
ในอนำคตที่เน้นกำรใช้ควำมรู้เป็นฐำนของกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชำกร สิ่งแวดล้อม 
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้ก ำหนดแนวนโยบำยในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 1 พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำน และสมดุล เพื่อเป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ 
 แนวนโยบำย 
 1.1 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม มีจิตส ำนึก และมีควำมภูมิใจ   
ในควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจกำรทุจริต ต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง 
 1.3 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ ยำกจน อยู่ในท้องถิ่นห่ำงไกล ทุรกันดำร 
 1.4 ผลิต และพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพ 
กำรแข่งขัน และร่วมมือกับนำนำประเทศ 
 1.5 พัฒนำมำตรฐำน และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระบบประกันคุณภำพภำยในและ 
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
 1.6 ผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน มีคุณธรรม 
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 วัตถุประสงค์ 2 สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้แนวนโยบำย 
 2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ อบรม และเรียนรู้ของสถำบันศำสนำ และสถำบันทำงสังคม ทั้งกำรศึกษำ
ในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม พลศึกษำ กีฬำ
เป็นวิถีชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและตลอดชีวิต 
 2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทำงปัญญำ พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรควำมรู้ และสร้ำงกลไกกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 3 พัฒนำสภำพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำคน และสร้ำงสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้แนวนโยบำย 
 3.1 พัฒนำและน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 3.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร โดยเร่งรัดกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำไปสู่
สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ประชำชน ประชำสังคม และทุกภำคส่วนของสังคมในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ และสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำ 
 3.4 ระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆ และกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ ตลอดจนบริหำรจัดกำร และใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.5 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำประเทศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำควำมเป็นสำกลของกำรศึกษำ เพ่ือรองรับ
กำรเป็นประชำคมอำเซียน และเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ ขณะเดียวกันสำมำรถ
อยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่ำงสันติสุข มีกำรพ่ึงพำอำศัยและเกื้อกูลกัน 
 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับนี้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนข้อเสนอ
ปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง ที่เน้นเป้ำหมำย 3 ด้ำน คือ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริกำรและจัดกำรศึกษำ ตลอดจนค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับ
ระยะเวลำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จึงเห็นควรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนบริหำรแผนสู่กำร
ปฏิบัติเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 แผนงำนรีบด่วน ระหว่ำงปี 2552 - 2554 ให้เร่งด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในทศวรรษที่สอง โดยให้มีกำรจัดท ำแผนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำตำมประเด็นเป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ได้แก่ 
 1) แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 2) แผนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และ 3) แผนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ รวมทั้งควรมีกำรสร้ำงกลไกเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 ระยะที่ 2 ระหว่ำงปี 2552 - 2559 ให้เร่งด ำเนินกำรตำมนโยบำยทั้ง 14 ด้ำนให้บรรลุผลตำม 
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมทั้ง
กำรเตรียมกำรร่ำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ต่อไป 
 นอกจำกนี้ ให้มีกำรจัดท ำกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงระยะเวลำ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวม และแผนพัฒนำกำรศึกษำแต่ละระดับ/ประเภทกำรศึกษำที่สอดคล้องกับแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แก่ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒนำกำร
อำชีวศึกษำ แผนพัฒนำกำรอุดมศึกษำ เป็นต้นในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนศึกษำ ให้มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแผนพัฒนำกำรศึกษำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนศึกษำ 

      2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555 - 2559 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 แต่ละแผนมีระยะเวลำประมำณ 5 ปี ปัจจุบัน
อยู่ในช่วงของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยทั่วไปเนื้อหำสำระของแผนฯ บ่งบอกถึงทิศทำงกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 กำรจัดท ำแผนฯ 11 มีหลักกำรที่ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 เป็นหลัก ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
ประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำส
ให้ทุกภำคส่วนได้เข้ำมำร่วมกันพัฒนำประเทศ และเพ่ือให้กำรวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 
นี้สำมำรถน ำไปสู่ปฏิบัติได้จริง บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์แผนฯ 11ที่ตั้งไว้ จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำร
พัฒนำประเทศ 6 ด้ำน ดังนี้ 
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      ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
      ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
      ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมสมดุลและมั่นคงของอำหำรและพลังงำน 
      ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงเศรษฐกิจฐำนควำมรู้และกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อม  
      ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศและควำมมั่นคงของประเทศในภูมิภำค 
      ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนเพ่ือให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ ธุรกิจ
เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน สำมำรถน ำไปใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำระดับต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นแผนยุทธศำสตร์ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เช่น แผนยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน แผนยุทธศำสตร์กระทรวง แผน
ยุทธศำสตร์เศรษฐกิจประเทศไทยของหอกำรค้ำไทยและแผนชุมชน เป็นต้น 

สรุปควำมจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ในพระรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2554  
      แผนพัฒนำฯ 11 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ”และ“สร้ำงสมดุลกำรพัฒนำ” ในทุกมิติ 
     วสิัยทัศน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง” 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ มี 6 ประกำร คือ 
     1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
     2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค เพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
     3. ยุทธศำสตร์ควำมเข็มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน 
     4. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
     5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
     6. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ สู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
     ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คือ ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโต
อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
        ปัจจัยแวดล้อมและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันปัจจุบันของไทย โดยสถำบันกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของโลก ทั้งสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ (International Institute for Management 
Development : IMD) และกำรประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีข้อสรุปตรงกันว่ำ 
ประเทศไทยยังมีควำมอ่อนแอด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยตัวชีว้ัดหลักด้ำนกำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ 
กำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรวิจัยและพัฒนำ จ ำนวนสิทธิบัตร
และกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ยังเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรน ำองค์ควำมรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้
สนับสนุนกำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศโดยรวม 
       นอกจำกนี้ หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใต้ระบบวิจัยของไทย ยังขำดกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนระหว่ำงกัน รวมทั้ง
ขำดกลไกท่ีมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรวิจัยระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน และกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรวิจัยและพัฒนำในเชิงพำณิชย์ยังไม่ชัดเจนท ำให้ไม่สำมำรถ
น ำผลงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพำณิชย์ได้เท่ำท่ีควร 
       แนวทำงในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ 
 -  สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวย ระบบกำรให้สิ่งจูงใจ จัดตั้งกองทุนร่วมภำครัฐและเอกชน 
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 -  ส่งเสริมโครงกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำขนำดใหญ่ ในสำขำที่เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
 -  ปรับระบบบริหำรจัดกำร มีกำรประสำนและเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีบูรณำกำร 
 -  เร่งพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ ศูนย์ควำมเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพำะ สถำบันวิจัยและพัฒนำ สถำบันวิจัย
เฉพำะทำงในสำขำวิทยำศำสตร์ ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ สนับสนุนให้ภำคเอกชนและนักลงทุนต่ำงประเทศ 
จัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทย น ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพ่ือกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 
 -  ส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพำณิชย์และชุมชน 
 -  พัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ บูรณำกำร 
ระหว่ำงกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำร 
 -  สนับสนุนนักเรียนทุน ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ พัฒนำครูวิทยำศำสตร์ รูปแบบและสื่อกำรเรียนกำรสอน 
สร้ำงควำมตระหนักของประชำชนให้เรียนรู้ คิด และท ำอย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์ เปิดโอกำสให้เข้ำถึงข้อมูลและองค์
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 
 ตำมแผนนี้ให้ควำมส ำคัญต่อประชำคมอำเซียนมำก วิชำชีพที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยแรงงำนได้อย่ำงเสรีตำม
กรอบควำมร่วมมือของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน มี 7 สำขำ คือ วิศวกรรม พยำบำล สถำปัตยกรรม ช่ำงส ำรวจ 
แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี และก ำลังอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรับรอง สำขำบริกำรท่องเที่ยว  

      3. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธกิำร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555 - 2559 
           กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภำพ มีควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ มีจิตส ำนึกของ 
ควำมเป็นไทย มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุณค่ำของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงำม   
มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน ซึ่งมี 
สำระส ำคัญ ดังนี้ 
     วิสัยทัศน์ 
     “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นคนดี มีควำมสุข มีภูมิคุ้มกันรู้เท่ำทันในเวทีโลก” 
     พันธกิจ 
     1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล 
     2. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม 
     3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
     วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพคนไทย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศ
ในอนำคต 
     2. เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
     3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
     4. เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     5. เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของ 
ทุกภำคส่วน 
     เป้ำหมำยหลัก 
     1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มำตรฐำน และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
     2. สถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 



29 

แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 
 
     3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกำสได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม 
     4. ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพได้รับกำรเผยแพร่ น ำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำสังคม ประเทศ  
หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
     5. ผู้เรียนและก ำลังแรงงำนได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชำคมอำเซียน 
     6. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ 
     ตัวช้ีวัด 
     1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจำกกำรทดสอบ
ระดับชำติเพิ่มข้ึน 
     2. ร้อยละของสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภท ที่เข้ำรับกำรประเมินในแต่ละปีและได้รับกำรรับรองคุณภำพจำก 
สมศ. 
     3. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
     4. ร้อยละของกำลังแรงงำนมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป 
     5. จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวำรสำร หรือน ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติ หรือนำนำชำติ  
หรือน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
     6. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำ ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของ 
ผู้ใช้และมีงำนท ำภำยใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอำชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 
     7. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ 
     8. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำของรัฐต่อเอกชน 
     ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
        เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
     1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียน ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
     2. ผลิตและพัฒนำคุณภำพกำลังคนรองรับกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
     3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
  ซ่ึงในแต่ละยุทธศำสตร์มีกลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผ้เรียน ครูคณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   จุดม่งหมำย 
         มุ่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริม
และพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งพัฒนำสถำนศึกษำ
ทุกระดับและประเภทให้มีคุณภำพและมำตรฐำนได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
     ตัวช้ีวัด 
     1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำกกำรทดสอบ
ระดับชำติเพ่ิมข้ึน 
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     2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมเป็นพลเมือง 
     3. ร้อยละของครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีคุณภำพ  
     4. จ ำนวนครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมสวัสดิกำรสวัสดิภำพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ควำมมั่นคงและผดุงเกียรติ 
     5. ร้อยละของสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกสมศ. 
    กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
     1. เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียน 
          1.1 พัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย โดยพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมทุกด้ำนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ก่อนเข้ำเรียน
ระดับประถมศึกษำ 
          1.2 ปรับหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ
ให้ทันสมัย สอดคล้องกบควำมเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำร  
          1.3 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียน ในรูปแบบที่หลำกหลำย  
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนกำรคิด วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีทักษะวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี 
และภำษำต่ำงประเทศ เช่น กำรวิจัย กำรท ำโครงงำน เป็นต้น 
          1.4 ส่งเสริมกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งสื่อและต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
ที่มีเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษำได้ด้วยตนเอง 
          1.5 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนต้นแบบทุกสำขำวิชำหลัก และทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกสถำนศึกษำ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนใกล้เคียงกัน 
          1.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำวะให้ผู้เรียนในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำยและสติปัญญำสมวัย 
          1.7 ปรับระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตร และกระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 
     2. เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          2.1 ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพโดยกำรสรรหำ คัดกรอง
คนมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู คนดี คนเก่งมำเป็นครู 
          2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำสถำบันผลิตครูให้มีควำมเข้มแข็งมีประสิทธิภำพ มีศักยภำพท้ังในกำรผลิต
และพัฒนำครู รวมทั้งวิจัยและพัฒนำต่อยอดเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพครู 
          2.3 วำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุก
ระดับ/ประเภทกำรศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำอ่ืน หรือภูมิปัญญำ ปรำชญ์ชำวบ้ำนมำเป็นผู้สอน
เพ่ิมเติม 
          2.4 เร่งรัดกำรผลิตครูพันธุ์ใหม่ และครูสำขำขำดแคลนให้เพียงพอตำมควำมต้องกำรใช้ครู 
          2.5 เร่งรัดพัฒนำครูประจ ำกำร และครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำที่สอน โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ 
          2.6 สร้ำงควำมร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำร โดยจัดหำทุนให้ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำได้ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนเพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ทั้งในและต่ำงประเทศ 
          2.7 แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครู และลดภำระงำนอื่นที่ไม่จ ำเป็นของครู และจัดให้มีบุคลำกรสำยสนับสนุน
อย่ำงเพียงพอ 
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          2.8 สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ โดยปรับระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทน ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ 
สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในวิชำชีพครู รวมทั้งเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของ
ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          2.9 ฟ้ืนฟูศรัทธำวิชำชีพครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดี ครูต้นแบบอย่ำงต่อเนื่อง 
          2.10 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
          2.11 พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู และระบบกำรประกันและรับรองคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพครู 
     3. เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
          3.1 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 
          3.2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
          3.3 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้ทัดเทียมระดับสำกล 
          3.4 ขยำยผลโรงเรียนดีประจ ำต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด โดยสร้ำงโรงเรียนเครือข่ำย และโรงเรียนคู่พัฒนำ 
          3.5 พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะ 
จำก สมศ. มำใช้เป็นฐำนของกำรพัฒนำ 
    4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมืองในระบบกำรศึกษำ 
         4.1 สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกจิตส ำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และมีควำมภำคภูมิใจ 
ในควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
         4.2 บูรณำกำรกำรเรียนรู้ให้หลำกหลำย ทั้งด้ำนวิชำกำร ทักษะชีวิตศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม ศำสนำ และ
ควำมเป็นไทย 
         4.3 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนำควำมเป็นพลเมือง ปลูกฝัง เสริมสร้ำง
ควำมมีวินัย ควำมสำมัคคี และยึดมันในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         4.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันครอบครัว สถำบันศำสนำ สถำนศึกษำในกำรบ่มเพำะ  
และพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
     ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนำคุณภำพก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน 
ของประเทศ 
     จุดม่งหมำย  
 มุ่งผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และอำชีวศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำนมีสมรรถนะ 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกลรวมทั้งกำรเตรียม 
ควำมพร้อมของผู้เรียนและกำลังแรงงำนรองรับกำรเข้ำสู่สังคมและประชำคมอำเซียน 
     ตัวช้ีวัด 
     1. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ 
     2. สัดส่วนผู้เรียนสำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีต่อสำยสังคมศำสตร์ ในสถำบันอุดมศึกษำประเภทจ ำกัดรับระดับ
อนุปริญญำถึงปริญญำตรี 
     3. ผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงำนท ำภำยใน 1 ปี 
รวมทั้งประกอบอำชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 
     4. จ ำนวนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษท่ีได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง 
     5. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ เทคโนโลยีภำษำอังกฤษ และภำษำประเทศเพ่ือนบ้ำน
ในภูมิภำคอำเซียน 
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     กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
     1. สร้ำงภำพลักษณ์และยกระดับคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 
          1.1 พัฒนำระบบกำรแนะแนวกำรศึกษำด้ำนอำชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนในสำขำวิชำที่มีควำมถนัด 
และสนใจ 
          1.2 รณรงค์ประชำสัมพันธ์ ชี้แจง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้เรียนผู้ปกครอง และประชำชนเกี่ยวกับ
กำรศึกษำในรูปแบบอำชีวศึกษำอย่ำงถูกต้อง เพ่ือให้เห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  
และปรับเปลี่ยนทัศนคติในกำรเข้ำเรียนอำชีวศึกษำ 
          1.3 พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ 
          1.4 พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรรับรอง
สมรรถนะ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  
          1.5 ปรับระบบกำรก ำหนดเงินเดือนและค่ำตอบแทน เพื่อจูงใจให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพ่ิมขึ้น 
     2. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ พยำบำลและสำขำท่ีจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 
          2.1 เพ่ิมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ ในสำขำที่เป็นควำมต้องกำร
และจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
          2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีได้รับ  
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเต็มศักยภำพ 
          2.3 ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียนสำยวิทยำศำสตร์เข้ำเรียนต่อในสำยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำเพ่ิมข้ึน โดยเชื่อมโยงกับกำรจัดสรรทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
          2.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     3. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
          3.1 จัดกำรศึกษำและเรียนรู้อำชีวศึกษำ โดยเน้นสัดส่วนกำรปฏิบัติมำกกว่ำทฤษฎี  
          3.2 ขยำยกำรศึกษำระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำ เน้นกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
          3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ภำคเอกชนมีบทบำทหรือมีส่วนร่วมในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีวศึกษำ  
          3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนในสถำบันอำชีวศึกษำได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำนประกอบกำร 
          3.5 ขยำยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำสู่กลุ่มประชำกรวัยแรงงำนเพ่ิมข้ึน 
          3.6 พัฒนำหลักสูตร ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำให้ทันสมัย เหมำะสมกับควำม 
ก้ำวหน้ำ และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
     4. พัฒนำสมรรถนะกำลังแรงงำนเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่สังคมและประชำคมอำเซียน 
          4.1 พัฒนำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ (National Qualification Framework) 
          4.2 สร้ำงผู้เรียนให้มีทักษะฝีมือที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนก่อนเข้ำสู่กำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร 
          4.3 พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม และพัฒนำก ำลังแรงงำนให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในภำคอุตสำหกรรม  
          4.4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และภำษำของประเทศสมำชิกอำเซียน 
          4.5 พัฒนำระบบมำตรฐำนสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตำมควำมรู้ และประสบกำรณ์ตำมมำตรฐำน
สมรรถนะ 
          4.6 สร้ำงโอกำสหรือหลักประกันกำรมีงำนท ำให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยจัดหำแหล่งงำน แหล่งทุนเพื่อ 
กำรประกอบอำชีพ หรือเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ 
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          4.7 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
     5. สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนกับองค์กร/หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
          5.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและสถำนประกอบกำร ในกำรวำงแผนกำรผลิต    
และกำรพัฒนำก ำลังคน 
          5.2 สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับองค์กรหรือหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมควำมต้องกำร  
     6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ 
          6.1 พัฒนำระบบกำรคัดกรอง สรรหำเด็กและเยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้ได้รับ 
กำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำในรูปแบบที่เหมำะสม เต็มศักยภำพและต่อเนื่อง 
          6.2 พัฒนำหลักสูตร รูปแบบ และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลง หรือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร  
          6.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ทั้งกับบุคคล องค์กรหรือ
หน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
          6.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอันโดดเด่น โดยกำรส่งเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำร  
กำรจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศหรือระหว่ำงประเทศ 
     7. ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำคอำเซียน 
          7.1 ส่งเสริมกำรใช้ภำษำไทยควบคู่กับภำษำถิ่นอย่ำงถูกต้อง รวมทั้งกำรเรียนรู้ภำษำสำกลและภำษำของ
ประเทศสมำชิกอำเซียน 
          7.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำนำนำชำติ หรือหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำบัน 
กำรศึกษำนำนำชำติ  
          7.3 พัฒนำสถำบันกำรศึกษำทุกระดับ และประเภทกำรศึกษำที่มีศักยภำพสูง รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำ 
นำนำชำติให้มีคุณภำพและมำตรฐำนในระดับสำกล 
          7.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแบบสองภำษำ และภำษำประเทศสมำชิกอำเซียนอย่ำงเข้มข้น  
     ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
     จุดม่งหมำย  
 มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำทั้งด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศ กำรให้กำรบริกำร
รักษำพยำบำล และเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรวิจัยและพัฒนำที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้ำน
กำรพัฒนำกำรศึกษำและในเชิงพำณิชย์ 
     ตัวช้ีวัด 
     1. จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวำรสำร หรือน ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติหรือนำนำชำติ      
หรือน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
     2. จ ำนวนผลงำนวิจัยด้ำนกำรรักษำพยำบำลที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
     กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำสร้ำงองค์ควำมรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและประเทศ 
         1.1 สร้ำงกลไกกำรวิจัย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่ำงภำคธุรกิจ  
สถำนประกอบกำรกับสถำบันกำรศึกษำ 
          1.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำในระดับอุดมศึกษำ เพื่อสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคมและประเทศ 
          1.3 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำขั้นสูง 
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          1.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันกำรศึกษำ และพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศ  
เพ่ือเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ 
          1.5 ส่งเสริมกำรวิจัย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพ่ิมขึ้น 
       2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำวิจัยกับองค์กร/หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
           2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำ ครู คณำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ
สร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
           2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ และเอกชนในกำรสร้ำงงำนวิจัยเชิงพำณิชย์ 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือต่อยอดเทคโนโลยี 
           2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ำเสนอผลงำนวิจัยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ 
       3. ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยเพื่อให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ 
          3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
           3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำด้ำนสำธำรณสุขในมหำวิทยำลัย
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
       4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ 
 4.2 พัฒนำระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้และกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร หรือเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สำธำรณชนอย่ำงทั่วถึง  
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรถ่ำยทอดถอดองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในบุคคล ให้เป็นองค์ควำมรู้ขององค์กรหรือ
หน่วยงำนอยำ่งต่อเนื่อง 
       5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย 
 5.1 พัฒนำศักยภำพนักวิจัย 
 5.2 สร้ำงเครือข่ำยนักวิจัย 
 5.3 ส่งเสริมกำรวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิชำกำร 
 5.4 ก ำหนดทิศทำงกำรวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ 
 5.5 สนับสนุนกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม ประเทศ หรือต่อยอด 
ในเชิงพำณิชย์ 
       6. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ควำมรู้และจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 6.1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำบันกำรศึกษำ จดทะเบียนคุ้มครอง
ผลงำน หรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ 
     ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       จุดม่งหมำย 
 เร่งขยำยกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบททุกระดับ/ประเภท กระจำยโอกำส
และสร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกำสต่ำง ๆ ให้ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียน และนอก 
ระบบโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม  
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ตัวช้ีวัด 
     1. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
     2. ร้อยละของก ำลังแรงงำนมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป 
     3. จ ำนวนนักเรียนพิกำรหรือด้อยโอกำสที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพ หรือบริกำรทำงกำรศึกษำ 
     4. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ  
หรือพัฒนำงำนได้ 
     5. จ ำนวนเด็ก เยำวชน และประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมเก่ียวกับกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
     6. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนที่ได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
     กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
     1. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
          1.1 จัดตั้งจัดหำและพัฒนำระบบกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้เพียงพอ และเหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนทั้งทุนให้เปล่ำ และทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
          1.2 สร้ำงหลักประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำให้ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรอย่ำงเหมำะสมทั่วถึง  
          1.3 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำให้เข้ำถึงเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษในรูปแบบที่ยืดหยุ่นหลำกหลำย 
และเหมำะสม  
          1.4 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและปัจจัยพื้นฐำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับผู้เรียน 
     2. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          2.1 พัฒนำห้องสมุดประชำชนและแหล่งเรียนรู้อ่ืนให้ทันสมัย กระจำยอย่ำงทั่วถึง เข้ำถึงง่ำย สะดวก เพ่ือให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับประชำชนในทุกพ้ืนที่ 
          2.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่หลำกหลำย ยืดหยุ่น เหมำะสมกับผู้เรียน  
          2.3 พัฒนำระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
          2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพ และมำตรฐำน 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
         2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนักเก่ียวกับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงำมของไทย 
     3. พัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
          3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำเข้ำถึงระบบ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่ทันสมัยอย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพ  
          3.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำให้เป็นเอกภำพมีมำตรฐำนเดียวกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูล
กำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
          3.3 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และ 
กำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ  
          3.4 จัดให้มีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพทันสมัย   
ได้มำตรฐำน และใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และคณำจำรย์ 
          3.5 รณรงค์ ส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และประชำชนเข้ำถึง และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
เพ่ือกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง สร้ำงสรรค ์และมีประสิทธิภำพ 
          3.6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร และจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง และเหมำะสม
กับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
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     ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     จุดม่งหมำย  
 มุ่งปรับระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน
กำรศึกษำให้มำกยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และสถำนศึกษำ
ทุกระดับ/ประเภทให้มีควำมคล่องตัว มีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร และมีควำมเข้มแข็งรองรับกำรกระจำยอ ำนำจ 
รวมทั้งปรับปรุงระบบกำรสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรสร้ำงภำคี
เครือข่ำยทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
       ตัวช้ีวัด 
       1. คะแนนเฉลี่ยผลประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2555
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
       2. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (สพป./สพม.) และสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทที่ได้รับ 
กำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมและควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
       3. ร้อยละของผู้เรียน เยำวชน และประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
หรือทักษะด้ำนอำชีพสำมำรถมีงำนท ำ หรือน ำไปประกอบอำชีพในท้องถิ่นได้ 
       4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้จำกกำรทดสอบระดับชำติเพ่ิมข้ึน 
       5. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำของรัฐต่อเอกชน 
       6. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
       กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
        1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
  1.1 สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระคล่องตัว เป็นสถำนศึกษำ
นิติบุคคล และในระดับอุดมศึกษำพัฒนำสู่กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำในก ำกับของรัฐ  
 1.2 ลดบทบำทของรัฐในกำรจัดกำรศึกษำมำเป็นผู้ก ำกับนโยบำยแผน มำตรฐำนกำรศึกษำ นิเทศและ
ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 1.3 ให้มีข้อตกลงอย่ำงเป็นทำงกำร (MOU) ระหว่ำงผู้บริหำร ครู เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือร่วมกนัพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
 1.4 ปรับปรุงกลไกกำรบริหำร กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำส่วนกลำง และในแต่ละพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภำพ 
 1.5 ปรับปรุง แก้ไข ประกำศใช้กฎหมำย กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ      
กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        2. พัฒนำกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2.1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำนศึกษำของรัฐและเอกชน  
 2.2 ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 2.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สถำนประกอบกำร องค์กรศำสนำในกำรจัดกำรศึกษำ 
 2.4 ส่งเสริมกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ 
        3. พัฒนำระบบกำรวำงแผน งบประมำณ ตรวจติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
 3.1 จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็นและสภำพปัญหำ 
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 3.2 พัฒนำระบบกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ ครบวงจร โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคประชำชน  
ภำคประชำสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 3.3 พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำงบประมำณไปสู่ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 
 3.4 พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน /โครงกำร 
 3.5 สร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงฐำนข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
        4. กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อม ให้สำมำรถบริหำร 
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงอิสระ คล่องตัว 
 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร ก ำกับดูแลมำตรฐำนทำงวิชำกำร และเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 5.1 ทบทวนระบบกำรบริหำรงำนโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ทั้งวิธีกำรได้มำ
องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำร และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
 5.2 สนับสนุน และมีมำตรกำรจูงใจทั้งด้ำนภำษีและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เพื่อให้เอกชนเข้ำมำร่วมกำรจัด
กำรศึกษำและสนับสนุนกำรศึกษำในทุกระดับ/ประเภท 
 5.3 ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกร และกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ 
 5.4 ส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรรับโอนงำนด้ำนกำรศึกษำจำกรัฐ 
 5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมตระหนักให้ทุกภำคส่วนในสังคม ร่วมรับผิดชอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 5.6 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 
        6. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำกับองค์กรหรือหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
 6.1 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ สถำบัน/หน่วยงำนอื่นในพ้ืนที่ 
 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำให้เข้มแข็ง รวมทั้งกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน 
 6.3 สนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมร่วมกันจัดให้มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงของชุมชน โดยอำศัยกลไกในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน 

      4. สำระส ำคัญกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 
 วิสัยทัศน์  “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ” 
 เป้ำหมำย  ภำยในปี 2561 มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ  
       โดยเน้นประเด็นหลักสำมประกำร คือ 
 1. คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเรียนรู้ของคนไทย โอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียน สถำนศึกษำแหล่งเรียนรู้ สภำพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหำพัฒนำวิชำชีพครูให้เป็นวิชำชีพที่มีคุณค่ำ
สำมำรถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมำเป็นครูคณำจำรย์ได้อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  
 2. เพ่ิมโอกำสกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ เพื่อให้ประชำชนทุกคนทุกเพศทุกวัย 
มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคม ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยเพ่ิมบทบำทของ 
ผู้ที่อยู่ภำยนอกระบบกำรศึกษำด้วย 
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     กรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ     
          มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ โดย 
           1. พัฒนำคุณภำพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหำควำมรู้ 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          2. พัฒนำคุณภำพครูยุคใหม่ท่ีเป็นผู้เอ้ืออ ำนวยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เป็นวิชำชพีที่มีคุณค่ำสำมำรถดึงดูด
คนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชำชีพครูมำเป็นครู 
          3. พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภท  
ให้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพและพัฒนำแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ส ำหรับกำรศึกษำและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน 
นอกระบบโรงเรียน และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
          4. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ท่ีมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วนมีระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
     เป้ำหมำยยุทธศำสตร์และตัวบ่งช้ีกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 
          เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ที่ 1 คนไทยและกำรศึกษำไทยมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล 
          ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำหลักจำกกำรทดสอบระดับชำติมีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำร้อยละ 50 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพ่ิมข้ึนเป็นไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยนำนำชำติ 

(ผลทดสอบ PISA)  
1.3 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
1.4 ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
1.5 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำ : สำมัญศึกษำเป็น 60 : 40 
1.6 ผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำมีคุณภำพระดับสำกลและเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
1.7 จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 - 59 ปี เพิ่มข้ึนเป็น 12 ปี 

          เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ที่ 2 คนไทยใฝ่รู้ : สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
          ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

2.1 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเองรัก       
กำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

2.2 อัตรำกำรรู้หนังสือของประชำกรอำยุ 15 - 60 ปี เปน็ร้อยละ100 
2.3 ผู้เข้ำรับบริกำรในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่ำงน้อยร้อยละ 10 
2.4 คนไทยใช้เวลำอ่ำนหนังสือนอกเวลำเรียน/นอกเวลำท ำงำนโดยเฉลี่ยอย่ำงน้อยวันละ 60 นำท ี
2.5 สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรเรียนรู้ต่อประชำกรอำยุ 10 ปีขึ้นไปเป็นร้อยละ 50 

          เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ที่ 3 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐำนมีจิตส ำนึก และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสำธำรณะมีวัฒนธรรมประชำธิปไตย 
          ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

3.1 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีควำมเป็นพลเมือง 
3.2 จ ำนวนคดีเด็กและเยำวชนที่ถูกด ำเนินคดีโดยสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนลดลงร้อยละ 10 

ต่อปี 
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3.3 จ ำนวนเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
3.4 จ ำนวนเด็กเข้ำรับกำรบ ำบัดยำเสพติดลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
3.5 สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทำงศำสนำ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม 

อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
          เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ที่ 4 คนไทยคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำได้ : มีทักษะในกำรคิดและปฏิบัติ 
มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
          ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

4.1 ผู้เรียนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค ์

4.2 ผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงำนท ำภำยใน 1 ปี
รวมทั้งประกอบอำชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 

4.3 ก ำลังแรงงำนที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำขึ้นไปเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 65และมีสมรรถนะ   ทำง
วิชำชีพตำมมำตรฐำน 
     5. นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ของคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติ พ.ศ. 2558 
 นำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ดังนี้ 
 ข้อ 3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
 ข้อ 4. กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ข้อ 10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
     ยุทธศำสตร์ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
      (ชบ 0017.2/ว2050 ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม 2558 : ส ำนกัปลัดกระทรวงมหำดไทย WWW.ppb.moi.go.th) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศชำติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน 

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชำชนมีควำมม่ังคั่งอย่ำงยั่งยืน 
          เจตนำรมณ์  

1. เพ่ือยุติควำมขัดแย้งของคนในชำติ 
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูควำมเชื่อมั่น ภำยใต้ระบบบริหำรนิติบัญญัติและตุลำกำร เป็นกำรใช้        

พระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำว ซึ่งเดิมรัฐบำลปกติได้ใช้อ ำนำจนั้น โดยมีสถำบัน
พระมหำกษัตริย์อยู่เหนือควำมขัดแย้งทั้งปวง 
       3. สร้ำงเสถียรภำพในทุกมิติทั้งด้ำนกำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเปลี่ยนผ่ำน
ประเทศไทยไปสู่กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่ำงสมบูรณ์ และยั่งยืน 
       4. ยกระดับกำรศึกษำสร้ำงมำตรฐำนของกำรด ำรงชีวิตของประชำชนในสังคมไทย ตำมแนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่ำงยั่งยืน
ตลอดไป 

พันธกิจ 
       1. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 
สร้ำงสังคมท่ีมีคุณภำพ ทุกคนมีควำมม่ันคงในชีวิต ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม        
มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรของชำติ และกำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำนของรัฐอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
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       2. พัฒนำคุณภำพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม สร้ำงโอกำสให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและ
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย สถำบันทำงสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถปรับตัวรู้  
เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน 
       3. ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน โดยพัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำรให้
เข้มแข็งและมีคุณภำพบนฐำนควำมรู้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และภูมิปัญญำ สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตรควำม
มั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้ำงควำม
เชื่อมโยงใน ทุกมิติกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
       4. สร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง 
สร้ำงภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติ  
       5. ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรของรัฐให้เกิดควำมโปร่งใส ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่ำงจริงจังและยั่งยืน 

เป้ำหมำยหลัก 
       1. คนและสังคมไทยมีควำมอยู่เย็นเป็นสุขและควำมสงบสุขเพ่ิมขึ้น ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมลดลง ดัชนีมวล
รวมควำมสุขของคนไทยเพ่ิมมำกข้ึน และควำมพึงพอใจในบริกำรขั้นพ้ืนฐำนของรัฐเพ่ิมมำกข้ึน 
       2. คนไทยมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมำกขึ้นและสถำบันทำง
ครอบครัวและทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งมำกข้ึน 
       3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตรำที่เหมำะสมตำมศักยภำพของประเทศ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมกำรผลิตภำพรวม
ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ และสัดส่วน    
ผู้อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนลดลง 
       4. คุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในปริมำณท่ี
ลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ือรักษำสมดุลของระบบนิเวศ 
       5. ควำมโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชั่นอยู่ในล ำดับที่ดีขึ้น 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม   
     กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดบริกำรทำงสังคมตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน  
     ตัวชี้วัด  ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะสั้น ดังนี้ 

1)  กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยวัดจำกอัตรำผู้เข้ำรับกำรศึกษำต่อในทุกระดับ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
85 และกำรออกจำกกำรศึกษำกลำงคันไม่เกินร้อยละ 5 
     กลยุทธ์ที่ 2 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรคุ้มครองสิทธิทำงสังคม 
     กลยุทธ์ที่ 3 กำรจัดระเบียบกำรให้บริกำรกำรขนส่งสำธำรณะรับจ้ำง 
     กลยุทธ์ที่ 4 กำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     ตัวชี้วัด  ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะสั้น ดังนี้ 
            3) มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โครงกำรอบรม
สัมมนำ พัฒนำและศึกษำดูงำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม โครงกำรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมำเนำะ โครงกำรก่อสร้ำง
และกำรจัดตั้งอุทยำนเรียนรู้ โครงกำรส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดโดยจะต้องคืบหน้ำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
เมื่อสิ้นปีงบประมำณ 2558 
          4) มีแผนงำนในกำรกำรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ด้วยกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและกำรศึกษำฯ โดยจะต้องคืบหน้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เมื่อสิ้นปีงบประมำณ 2558 
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     กลยุทธ์ที่ 5 กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน  
      กลยุทธ์ที่ 1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
      ตัวชี้วัด  ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะสั้น ดังนี้ 
             1) มีกำรผลิตครู ตำมควำมต้องกำรได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ตำมสัดส่วนของจ ำนวนนักเรียนต่อ
ครูผู้สอน และมีกำรพัฒนำบุคลำกรครูโดยมีกำรจัดงบประมำณส ำหรับกำรวิจัยและกำรศึกษำต่อของครูไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนครูที่มีอยู่ในสถำนศึกษำของรัฐ ภำยในปีงบประมำณ 2558 
             2) มีแผนพัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร และกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยประเมินผลจำกกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช้ในสถำนศึกษำ
ต่ำงๆ ของรัฐไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของสถำนศึกษำทั้งหมดของรัฐ รวมถึงสำมำรถใช้ได้อย่ำงต่อเนื่องและมีระบบ
บ ำรุงรักษำ ได้อย่ำงเป็นระบบภำยในปีงบประมำณ 2558  

     3) มีร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้โดยต้องมีไม่เกินร้อยละ 3 ในทุกระดับชั้น 
ภำยในปีงบประมำณ 2558 
       ตวัชี้วัด  ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะยำวสู่ควำมยั่งยืน ดังนี้ 
              1) มีกำรผลิตครู ตำมควำมต้องกำรได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 ตำมสัดส่วนของจ ำนวนนักเรียนต่อ
ครูผู้สอน ภำยในปีงบประมำณ 2564 และมีกำรพัฒนำบุคลำกรครู โดยมีกำรจัดงบประมำณส ำหรับกำรวิจัยและ
กำรศึกษำต่อของครูเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ต่อปี จนถึงปีงบประมำณ 2564 
              2) มีกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียน โดยประเมินผล
จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำไปใช้ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ
ทั้งหมดของรัฐ ภำยในปีงบประมำณ 2564 
                 3) มีร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่อ่ำนออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน โดยต้องมีร้อยละ 100 เมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นประถมปีที่ 1 ภำยในปีงบประมำณ 2564 
       กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมรู้ให้กับประชำชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
       กลยุทธ์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพของประชำชน 
       กลยุทธ์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม จิตส ำนึก และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
       ตัวชี้วัด  ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะสั้น ดังนี้ 
  1) ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำงศำสนำในห้วงวันส ำคัญ
ภำยในปี 2558 เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับห้วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ และประชำชนต้อง
เห็นควำมส ำคัญของวัฒนธรรมไทยและศำสนำต่อสังคมไทย ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรมไทยและศำสนำนั้น 
โดยต้องมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูง  
  2) มีกระบวนกำรให้ควำมรู้เรื่องหลักธรรมค ำสอนของทุกศำสนำในเชิงบูรณำกำรโดยน ำไปสู่ระบบ
กำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ได้อย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นรูปธรรม ภำยใน
ปีงบประมำณ 2558  
      ตัวชี้วัด  ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะยำวสู่ควำมยั่งยืน ดังนี้ 
    ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวัฒนธรรมของไทยและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำงศำสนำในห้วงวันส ำคัญ
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงปี 2564 
     กลยุทธ์ที่ 5  กำรจัดท ำนวัตกรรมในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและควำมมั่นคงของประเทศ 
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  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำร และพลังงำน  
       กลยุทธ์ที่ 1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
       กลยุทธ์ที่ 2 กำรแก้ไขปัญหำเกษตรกรและกำรประมงอย่ำงยั่งยืน 
       กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือก 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน  
       กลยุทธ์ที่ 1 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร 
       กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค เพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม  
       กลยุทธ์ที่ 1 กำรปรับระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค 
       กลยุทธ์ที่ 2 กำรส่งเสรมิแรงงำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรำยได้ของประเทศ 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
       กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของรัฐวิสำหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับ  
    ประชำชนในกำรใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง  
       กลยุทธ์ : กำรปรับปรุงกำรบริหำรรัฐวิสำหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชำชน 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคมเทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมม่ันคงและยั่งยืนใน
อนำคต ให้ทัดเทียมอำเซียนและประชำคมโลก  
      กลยุทธ์ที่ 1 : กำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของชำติให้ทัดเทียมอำเซียนและประชำคมโลก 
       กลยุทธ์ที่ 2  : กำรปรับปรุงเทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืนในอนำคต 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน  
      กลยุทธ ์: จัดระบบในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน 

     6. นโยบำยข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตร ี
      (ที่ ชบ 0017.2/ว 4133 ลงวันที่ 14 ตุลำคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งกำรของหัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติและนำยกรัฐมนตรี) 

           กระทรวงมหำดไทยได้แจ้งข้อสั่งกำรของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและนำยกรัฐมนตรีในครำว
ประชุมคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2558 จ ำนวน 2 ประเด็น โดยให้ทุกส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
       1. คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและคณะรัฐมนตรีมีเจตนำรมณ์จะผลักดัน และเดินหน้ำขับเคลื่อน 
ประเทศโดยมีหลักกำร ดังนี้ 
 3) ด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำงๆ ของประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงชัดเจน
ในห้วงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล โดยให้ทุกส่วนรำชกำรน ำ 37 วำระกำรปฏิรูป (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำคือวำระกำรปฏิรูป 16. ระบบจัดกำรกำรศึกษำ 17. ระบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ 18. ระบบกำรเรียนรู้) 
 6 วำระกำรพัฒนำ (ประกอบด้วย 1. ศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศ  2. กำรวิจัยนวัตกรรม 3. ระบบโลจิสติกส์       
4. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 5. กลไกในกำรพัฒนำที่มิใช่ในภำครัฐ 6. พัฒนำระบบทักษะใหม่และควำมเชื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรม) ของสภำปฏิรูปแห่งชำติมำก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำร ซึ่งแบ่งเวลำด ำเนินกำรเป็น 3 ระยะอย่ำงชัดเจน  
          2. สิ่งที่ต้องด ำเนินกำรในห้วงระยะเวลำต่อไป 
 3) บริหำรรำชกำรแผ่นดินแบบบูรณำกำร นโยบำยที่เป็นวำระแห่งชำติให้ด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และให้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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 4) แผนปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำรในช่วงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลชุดนี้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น    
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกำรบริหำรงำนของรัฐบำลชุดนี้ ระยะที่ 2 กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของรัฐบำลนี้ ปี 2558 – 2560 และระยะท่ี 3 กลำงปี 2560 กำรส่งต่อไปสู่กำรปฏิรูปและให้รัฐบำล
ต่อไปต้องมีควำมชัดเจนและน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง โดยให้สร้ำงกำรรับรู้กับประชำชนเกี่ยวกับ 
แผนปฏิบัติงำนดังกล่ำวด้วย 
     7. นโยบำยรัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2558 - 2559 
         1. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
          "5 นโยบำยทั่วไป 7 นโยบำยเฉพำะ และ 10 นโยบำยเร่งด่วน" 
             5 นโยบำยทั่วไป 
           1. กำรพัฒนำและปฏิรูปกำรศึกษำจะต้องยึดหลักกำรมีส่วนร่วม กำรกระจำยอ ำนำจ และควำมต้องกำร
ของทุกภำคส่วนในสังคม มีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
เป็นไปตำมกระบวนกำรของสภำปฏิรูปแห่งชำติและสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และแนวนโยบำยของคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นที่ยอมรับและเกิดควำมมั่นคงยั่งยืนในระบบกำรศึกษำของไทย 
           2. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมและเป็น
ธรรม โดยกำรน้อมน ำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มได้มีโอกำสเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ได้โดยสะดวก และสำมำรถพัฒนำและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม 
           3. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำหลักสูตรทำงกำรศึกษำ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
ยกระดับควำมรู้ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และปลูกฝัง
คุณธรรม กำรสร้ำงวินัย ปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ กำรมีจิต
สำธำรณะ ควำมตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องใน
หลักกำรประชำธิปไตย เคำรพควำมคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงควำมคิด อุดมกำรณ์ และ
ควำมเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่ำและสืบสำนวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงำมของไทย 
           4. กำรส่งเสริมและยกสถำนะของครูซึ่งเป็นบุคลำกรหลักในระบบกำรศึกษำ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
สร้ำงเสริมให้วิชำชีพครูเป็นวิชำชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลำกรที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เหมำะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพครู 
ตลอดจนมีฐำนะและคุณภำพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 
           5. กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำร 
กำรปฏิบัติของทุกหน่วยงำนในสังกัดให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และประสำนสอดคล้องกับหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น
ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับ  
ควำมต้องกำรของสังคม 
           7 นโยบำยเฉพำะ (ด ำเนินกำรให้เห็นผลใน 1 ปี) 
            1. กำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 
           เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              1.1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ 
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              1.2 สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยอำศัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำสมัยใหม่เข้ำ
มำประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนภำษำไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพ้ืนที่  อย่ำงจริงจัง 
              1.3 สำมำรถพัฒนำระบบกำรให้ค่ำตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิกำร ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่ำงเหมำะสม 
              1.4 มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่ชัดเจนส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ ครูอำจำรย์ และสถำนศึกษำ    
โดยกำรบูรณำกำรแผนและกำรปฏิบัติร่วมกับหน่วยงำนควำมม่ันคงในพ้ืนที่ 
              1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบกำรณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้ำงควำมหวัง กำรยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และสถำบันหลักของชำติ ให้กับนักเรียนนักศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงต่อเนื่อง 
              1.6 สำมำรถเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับองค์กำรระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะองค์กำร
สหประชำชำติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชำชำติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้ำน และสื่อมวลชน อย่ำงต่อเนื่อง 
           2. กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ.2558 และกำรด ำรงควำมต่อเนื่องภำยหลัง  
กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              2.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรศึกษำของภำครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษำ ครูอำจำรย์ และ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ.2558 
              2.2 มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ขยำยควำมสัมพันธ์และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำและกำร
แลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ กับประเทศสมำชิกอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง 
              2.3 สำมำรถพัฒนำและเสริมทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำประเทศสมำชิกอำเซียน สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำเซียน กำรยอมรับในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้ควำม
เคำรพในอุดมกำรณ์ควำมเชื่อบนพื้นฐำนของหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษำ ครูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
           3. กำรพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันและสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              3.1 มีแนวทำงกำรส่งเสริมและด ำเนินกำรเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำและสำมัญศึกษำให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรก ำลังคนในตลำดแรงงำนรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
              3.2 มีแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร ระบบกำรจัดกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงศึกษำ รองรับทิศทำง 
กำรพัฒนำประเทศโดยใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐำนกำรพัฒนำ 
              3.3 มีกิจกรรมที่เป็นกำรส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และกำรสร้ำงนวัตกรรมในสถำบันทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรน ำไปใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
             3.4 มีแผนงำนและโครงกำรเพ่ือส่งเสริมกำรผลิตก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำตอบสนองต่อภำคกำร
ผลิตสินค้ำและอำหำร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคกำรบริกำร ภำคกำรขนส่ง บุคลำกรทำงกำรแพทย์และพยำบำล และ
อ่ืน ๆ ในสำขำท่ีมีควำมขำดแคลน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ   
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรจัดท ำควำมตกลงร่วมระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำร
สนับสนุนกำรผลิต กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร และกำรพัฒนำก ำลังคนทั้งระบบ 
              3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมกำรเผยแพร่ควำมรู้ และกำรพัฒนำต่อยอดควำมรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ วิสำหกิจ กำรประกอบอำชีพ และด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และ 
แนวทำงกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้กับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ในกำรศึกษำท้ังในระบบ
และนอกระบบอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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           4. กำรมุ่งเน้นกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
             4.1 มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตครูให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรและเหมำะสมกับอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และปรับระบบกำรรับรองมำตรฐำนวิชำชีพครูให้เอื้อต่อกำรเพิ่มโอกำสให้มี
บุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมเข้ำมำในระบบกำรศึกษำ 
              4.2 ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล กำรย้ำยบรรจุ และกำรประเมินวิทยฐำนะของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีมำตรฐำนระดับสำกล สำมำรถเพ่ิมศักยภำพในกำรให้กำรศึกษำและลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็นรวมทั้ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
              4.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดมั่นใน
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 
              4.4 สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตำมเส้นทำงวิชำชีพและควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนได้
อย่ำงเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนกำรพัฒนำตนเองและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรระบบคลังควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรประเมินผลอย่ำงเป็น 
รูปธรรม 
                4.5 มีแผนงำนและโครงกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดย  
กำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรที่มุ่งกำรแก้ไขปัญหำและให้กำรช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้สินอย่ำงเป็นระบบ 
           5. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำให้ทันสมัย 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              5.1 น้อมน ำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลัก 
ในกำรด ำเนินแผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
              5.2 กำรด ำเนินแผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำจะต้อง
พิจำรณำถึงควำมพร้อมและควำมเหมำะสมกับหลักสูตรและระดับกำรเรียนกำรสอนควำมคุ้มค่ำ ควำมจ ำเป็นในกำร      
ลดอปุสรรคและเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งควำมเท่ำเทียมและครอบคลุมพ้ืนที่ 
              5.3 มีแผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยขยำยโรงเรียนน ำร่องในกำรจัดท ำห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภำคมำกขึ้น 
              5.4 สำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และบูรณำกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ำยต่ำง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำ และประมวลผลข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับใช้ประกอบกำรตัดสินใจ     
ในกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           6. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              6.1 สำมำรถถ่ำยทอดนโยบำยพื้นฐำนและนโยบำยเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้ำน 
กำรศึกษำลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือให้กำรน ำสู่กำรปฏิบัติสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงชัดเจนและติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
              6.2 สำมำรถสื่อสำรถ่ำยทอดให้ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระ 
ส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558 และพัฒนำตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภำพ 
ในกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ภำยในช่วงเดือนแรกของปีงบประมำณ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวมเป็นไป   
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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              6.3 หน่วยงำนส่วนกลำงสำมำรถให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
               6.4 มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และกำรรำยงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรได้
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อกำรทบทวนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ 
              6.5 สำมำรถติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร และผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       
เป็นรำยไตรมำสได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และแก้ไข
ปัญหำอย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ มีระบบวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณและจัดท ำแผนเพ่ิม
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบกำรก ำกับดูแลเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
           7. กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              7.1 มีควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.2559 และสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
ในห้วงระยะเวลำต่อไป 
              7.2 มีแผนงำนและโครงกำรในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องของ       
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกัน ทั้งกำรปฏิรูปหลักสูตรและกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนกับกำรเรียนรู้         
ยุคใหม่ปฏิรูประบบกำรผลิตและพัฒนำครู กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับกำรปฏิรูป 
กำรเรียนรู้ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล และกำรส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดและ
สนับสนุนกำรศึกษำ 
              7.3 สำมำรถติดตำมรำยละเอียดแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของสภำปฏิรูปแห่งชำติ สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ และแนวนโยบำยของคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำเป็นรำย 
ไตรมำส รวมทั้งสำมำรถวำงแนวทำงรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้ำง ระบบงำน กฎหมำย ระบบ 
กำรบริหำรจัดกำร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่ำงเป็นระบบ 
          10 นโยบำยเร่งด่วน  (ด ำเนินกำรให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
           1. เร่งส ำรวจและให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน สถำนศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ ครู
อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย โดยเร็ว 
           เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
           โรงเรียน สถำนศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ ครูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรช่วยเหลือ
เยียวยำและฟ้ืนฟู ให้สำมำรถท ำกำรเรียนกำรสอนได้ตำมปกติอย่ำงรวดเร็ว 
           2. เร่งแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงและเหตุทะเลำะวิวำทของนักศึกษำอำชีวะศึกษำอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              2.1 มีกำรด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำที่ชัดเจน
และมีกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
              2.2 ไม่มีเหตุทะเลำะวิวำทของนักศึกษำอำชีวะศึกษำจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชนทั่วไป/จ ำนวนเหตุทะเลำะวิวำทของนักศึกษำอำชีวะศึกษำในช่วง 3 เดือนลดลงอย่ำงชัดเจน 
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           3. เร่งสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ ปรับภำพลักษณ์ และก ำหนดมำตรกำรเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษำ  
พ่อแม่และผู้ปกครอง มีควำมยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลำนเข้ำรับกำรศึกษำในสำยอำชีพอำชีวศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น 
โดยเฉพำะวิชำชีพที่ขำดแคลนและเป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของกำรศึกษำในสำยอำชีพอำชีวศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
              3.2 มีกำรก ำหนดแผนงำนหรือมำตรกำรเพ่ือจูงใจในกำรเข้ำรับกำรศึกษำสำยอำชีพอำชีวศึกษำ 
โดยเฉพำะวิชำชีพที่ขำดแคลน และมีระบบกำรติดตำม ควบคุม อย่ำงเป็นระบบและชัดเจน 
           4. ทบทวนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ มีเวลำท ำกิจกรรม
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่ำนิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้ำงวินัย จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และควำมภำคภูมิใจ
ในกำรเป็นคนไทย 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              4.1 มีแนวทำงปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยำวชนได้พัฒนำกระบวนกำรคิด ทักษะ ควำมสำมำรถ
อย่ำงรอบด้ำนทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมสติปัญญำ กำรปลูกฝังค่ำนิยม 12 ประกำร กำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จำก 
กำรท ำกิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม แต่ละช่วงวัย และกำรวำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรท ำงำน กำรศึกษำเพ่ืออำชีพ 
              4.2 น ำร่องรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่ดี และผลักดันกฎหมำยที่จะเป็นรำกฐำนและ 
กลไกกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำระยะยำว 
           5. เร่งพิจำรณำทบทวนกำรอุดหนุนรำยหัวแก่นักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งของภำครัฐและ
เอกชน กำรช่วยเหลือค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ อำชีวศึกษำ และกำรช่วยเหลือเด็กยำกจน พิกำร 
และด้อยโอกำส 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              5.1 มีกระบวนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และสำมำรถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตำมขั้นตอน   
ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ก ำหนด 
              5.2 สำมำรถให้กำรอุดหนุนและกำรช่วยเหลือ มีควำมเหมำะสมกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคม   
ในปัจจุบัน 
           6. เร่งขยำยบทบำทของภำคเอกชนในกำรมีส่วนร่วมในระบบกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรจัดท ำข้อตกลง
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจเอกชนในกำรให้กำรสนับสนุน และกำรรับนักเรียนนักศึกษำเข้ำท ำงำนหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ และกำรสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมำกข้ึน 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              6.1 มีแนวทำงและมำตรกำรจูงใจภำคเอกชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในระบบกำรศึกษำ 
              6.2 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกับผู้ประกอบกำรธุรกิจเอกชนในกำรให้กำรสนับสนุนเพิ่มมำกขึ้น 
           7. เร่งปรับระบบกำรบรรจุครูและกำรรับรองมำตรฐำนวิชำชีพครูให้เอ้ือต่อกำรเพ่ิมโอกำสให้มีบุคลำกร   
ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเข้ำมำในระบบกำรศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรขำดแคลนครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ และครูสำขำขำดแคลนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              7.1 มีกระบวนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และสำมำรถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตำมขั้นตอนตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่ก ำหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน
ที่มีประสิทธิภำพ 
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              7.2 สำมำรถปรับระบบกำรบรรจุครู และกำรรับรองมำตรฐำนวิชำชีพครูให้เอ้ือต่อกำรเพ่ิมโอกำสให้มี
บุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เข้ำมำในระบบกำรศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น 
           8. เร่งทบทวนมำตรกำรกำรจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียน นักศึกษำ ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ และ
มำตรกำรติดตำม ควบคุม กำรลักลอบกำรจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ ให้เป็นไปใน
แนวทำงท่ีสร้ำงสรรค์ ปลอดภัย ปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรง กำรละเมิดและคุกคำมทำงเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อหลัก
ศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงำมและเป็นไปตำมหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถำบันกำรศึกษำยึดถือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              8.1 มีกระบวนกำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ และสำมำรถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตำมขั้นตอน   
ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ก ำหนด 
              8.2 มีมำตรกำรและแนวทำงที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
           9. เร่งทบทวนมำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษำนอกสถำนศึกษำ และมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและกำรขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษำ 
ครูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถำบันกำรศึกษำยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              9.1 มีกระบวนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบและสำมำรถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตำมขั้นตอนตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่ก ำหนด 
              9.2 มีมำตรกำรและแนวทำงที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
           10. เร่งด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
            เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย : 
              10.1 มีกำรก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนที่ชัดเจน 
              10.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน โครงกำร และกิจกรรม รองรับอย่ำงเป็นรูปธรรม 
              10.3 มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และกำรรำยงำนผลที่มีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
              10.4 มีระบบกำรวิเครำะห์และประมวลผล เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำและลดผลกระทบ
ทำงลบได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
              10.5 สำมำรถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่ำงรวดเร็ว 

2. นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2559 
(ที่ ศธ 04006/ว1716 ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2558 : ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สพฐ.) 

      รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบนโยบำยในกำรประชุมสัมมนำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2558 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์ สปำ 
จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวว่ำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นผู้มีส่วนส ำคัญมำกในกำรบริหำรและขับเคลื่อนกำรศึกษำในพ้ืนที่ จึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจนโยบำยและ    
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แนวทำงกำรปฏิบัติในทุกเรื่อง เพื่อให้สำมำรถน ำไปขับเคลื่อนได้อย่ำงถูกทิศทำงน ำไปสู่กำรปฏิบัติมำกขึ้น ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่เป็นตัวฉุดหรือตัวดึงกำรเปลี่ยนแปลงประเทศและระบบกำรศึกษำไทย  

นโยบำยหลัก : จัดกำรศึกษำให้นักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง มีควำมสุข 
 ขอให้ทุกคนท ำควำมเข้ำใจนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ทั้งนโยบำยภำพรวมและนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
ใน ๒๖ เรื่อง โดยเฉพำะเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องกำรจะจัดกำรศึกษำให้นักเรียน คร ูผู้ปกครอง มีควำมสุข  
ให้สอดคล้องกับพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กล่ำวคือ ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็ก
ให้มีน้ ำใจ ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่ำช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ และให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท ำร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่ำ
ของควำมสำมัคคี โดยจะดูแลและช่วยเหลือครใูนทุกด้ำน เรื่องหนี้สินจะพิจำรณำก่อนให้ควำมช่วยเหลือเป็นรำยๆ ไป 

กำรถ่ำยทอดนโยบำย 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องถ่ำยทอดนโยบำยและแนวทำงไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครู และบุคลำกรในสังกัดให้เข้ำใจตรงกันอย่ำงถูกต้องและทั่วถึงในรำยละเอียดของปัญหำเพ่ือจะได้แก้ไขให้ถูกจุด  

นโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำลังพิจำรณำรูปแบบกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงให้โรงเรียน
น ำไปจัดกิจกรรมได้ จึงขอฝำกให้ผู้บริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำช่วยกันระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำรกิจหลักและ    
กิจแฝงที่จะต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 
  -  จ ำนวนชั่วโมงท่ีลดลงจำกเดิมในระดับประถมศึกษำสอน ๑,๐๐๐ ชม. ลดลงเหลือ ๘๔๐ ชม. หำยไป
ตรงไหน เพรำะอะไร จะต้องมีกำรเรียนชดเชยหรือไม่ ด้วยวิธีใด กิจกรรมใด ตลอดจนเวลำเรียนที่ลดลงจะส่งผลต่อ
กำรสอบแข่งขันกับนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือไม่ ขอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน ศึกษำและจัดเตรียมข้อมูลเหล่ำนี้ไว้ให้ชัดเจน เพรำะเป็นข้อค ำถำมของผู้ปกครองทั้งประเทศ 
  -  กิจกรรมเสริมทักษะ รูปแบบกิจกรรมต้องมำจำกหลักคิดที่มีตรรกะเป็นเหตุเป็นผล ตรงกับทิศทำงกำร 
พัฒนำของเด็ก จัดกลุ่มเมนูกิจกรรมตำมช่วงอำยุของนักเรียนในแต่ละวัย แต่ละระดับ และวุฒิภำวะของเด็กทั้ง  
ระดับประถมศึกษำตอนต้น ประถมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำตอนต้น และมีกำรจัดแบ่งกลุ่มเสริมทักษะใน      
แต่ละด้ำนด้วย กล่ำวคือ ต้องเป็นเมนูที่พร้อมน ำไปใช้และบำงเมนูต้องมีกิจกรรมเสริม ในช่วงต้นที่เริ่มโครงกำร
จะต้องมกีำรประเมินบ่อยครั้ง ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะจัดสรรงบประมำณให้ต่อไป 

- เป้ำหมำยโรงเรียนที่จะเข้ำร่วมโครงกำร หำกมีโรงเรียนมำสมัครไม่ถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ คือ ๑๐% หรือ
ประมำณ ๓,๑๐๐ โรงเรียน ก็ไม่รับเพ่ิมแต่ขอให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพร้อมและหลำกหลำยรูปแบบ   
ทั้งโรงเรียนขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ที่อยู่ใกล้ไปจนถึงไกลตัวเมือง โรงเรียนในพื้นที่สูง โรงเรียนชำยขอบ 
ตลอดจนให้มีกำรประเมินควำมพร้อมของครูในโรงเรียนทั้งในด้ำนเนื้อหำและเวลำด้วย ช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรม
สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละโรงเรียน ไม่จ ำเป็นต้องยึดเวลำอยู่ที่ ๑๔.๐๐ น. เท่ำนั้น 
  -  กำรขออนุญำตรับนักเรียนกลับบ้ำนผู้ปกครองสำมำรถท ำได้เป็นรำยๆ ไป โดยให้ผู้ปกครองท ำควำมตกลง
กับบุตรหลำนเพรำะเด็กบำงคนอำจต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนที่โรงเรียน หำกโรงเรียนมีกิจกรรมที่น่ำสนใจ
และดึงดูดมำกพอ หำกผู้ปกครองจะรับนักเรียนไปเพ่ือเรียนกวดวิชำคงไม่ห้ำม เพรำะกำรกวดวิชำเกิดจำกระบบ  
กำรเข่งขันของเรำ ซึ่งหำกจะแก้ไขก็คงจะต้องใช้เวลำนำนและเป็นเรื่องในอนำคตท่ีจะต้องคิดต่อไป เป้ำหมำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร คือ กำรให้เด็กเรียนในโรงเรียนครบตำมหลักสูตร สอบเข้ำเรียนต่อได้ จบแล้วมีงำนท ำ       
ส่วนกรณีท่ีครูรับสอนพิเศษหลังเวลำเลิกเรียนต้องพิจำรณำว่ำถูกต้องตำมจรรยำบรรณหรือไม่ ให้จัดท ำข้อมูลและ
รำยละเอียดของครูที่ไปสอนพิเศษที่ต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนจ ำนวนครู สถำนที่ท่ีไปสอน หรือวิชำที่สอน เพื่อเป็นข้อมูล    
ในกำรก ำกับ ติดตำมกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนของครูต่อไป 
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กำรมอบหมำยงำนรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

  งำนประจ ำ  
      พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำกับดูแล ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) และส ำนักงำน กศน.  
       นำยแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำกับดูแล ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) รวมทั้งหน่วยงำนในก ำกับ คือ 
สสวท. และสทศ. ส่วนที่เหลือคือ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนในก ำกับอ่ืน ๆ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรจะดูแลเอง 
  งำนตำมนโยบำย ๒๖ เรื่อง ซึ่งจะมีหลำยงำนที่ต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนแบบข้ำมแท่งกัน เช่น กำรรับ 
นักเรียนนักศึกษำอำชีวะที่จะมีกำรเชื่อมโยงไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่งทั้งหมดอยู่ภำยใต้ 
กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพรำะขณะนี้เป็นช่วงเวลำของกำรปฏิรูป จ ำเป็นต้องรู้งำน
ของกระทรวงทุกเรื่อง นอกจำกนี้ยังได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (ศปข.ศธ.) ซึ่งจะมีกำรประชุมทุกช่วงเช้ำวันจันทร์เพ่ือขับเคลื่อน ๒ ทำง คือ เร่งรัดติดตำมงำน
และแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนในแต่ละนโยบำย 

กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต 
 ต้องยอมรับว่ำระบบอุปถัมภ์เป็นวัฒนธรรมไทยท ำอย่ำงไรให้มีควำมเหมำะสม จึงต้องแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ขอให้บุคลำกรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรช่วยกันโดยเฉพำะครูกว่ำ ๔ แสนคนที่สำมำรถสอนให้คนไทยทุกระดับ
รู้จักคิด รู้จักถูก รู้จักผิด เริ่มจำกนักเรียนในโรงเรียนส่งต่อไปยังผู้ปกครองและชุมชน ก็จะเป็นกำรสร้ำงพลังได้อย่ำง
มหำศำล ยิ่งครูแต่ละคนท ำส ำเร็จมำกเท่ำใดก็มีพลังมำกขึ้นเท่ำนั้น 

กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหัวใจของประเทศ 
 ครูจึงเป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งควำมจริง (Fact) ไม่ใช่สังคมที่มีแต่อำรมณ์
ควำมรู้สึก (Feeling) ครูต้องสอนให้เด็กสำมำรถแยกแยะถูกผิด รู้ดีรู้ชั่ว และรู้จักหน้ำที่มำกกว่ำรู้จักเฉพำะสิทธิของ
ตน เพ่ือให้หลุดพ้นจำกวังวนของกำรถูกบีบบังคับจำกฝ่ำยกำรเมืองในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควร กำรชักน ำให้ท ำในสิ่งผิด 
กำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ตลอดจนกำรไม่เคำรพกฎหมำย ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนในกระทรวงรวมพลังเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ประเทศ ต้องค ำนึงถึงอนำคตของประเทศแม้ต้องใช้เวลำมำกก็ต้องท ำ 
 ส ำหรับกำรย้ำยครูที่มีข่ำวลือมำนำนว่ำ มีกำรเรียกรับเงินตำมระยะทำง อำจจะต้องทบทวนกติกำกำรย้ำยครู
ให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงและยุคสมัยปัจจุบัน เช่น ระยะเวลำประจ ำกำรก่อนย้ำย กำรสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งครูต ำแหน่งต่ำง ๆ เช่น สอบจังหวัดใดบรรจุจังหวัดนั้น เป็นต้น เพ่ือลดกำรย้ำยและเรียกรับเงิน 
เช่นเดียวกับกำรทบทวนหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐำนะตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (P.A.) เพรำะไม่สอดคล้องกับ
นโยบำยของนำยกรัฐมนตรีเนื่องจำกเป็นกำรดึงครูออกจำกนักเรียน จึงมอบให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) ปรับปรุงแก้ไข โดยแยกกลุ่มที่จะใช้ประเมินครูอย่ำงละเอียด เพื่อให้ครูทุกกลุ่ม    
ทุกลักษณะมีโอกำสเข้ำถึงระบบกำรประเมินนี้ทั้งในด้ำนวิชำกำรและด้ำนจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

กำรรบัฟังปัญหำจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑. กิจกรรมกำรลดเวลำเรียน 

1.1  ให้น ำวิชำหลักมำสอนต่อ  
1.2  กำรสอนวิชำชีพ   
1.3  กิจกรรมชุมนุม 
1.4  กำรสอนซ่อมเสริม   
1.5  เศรษฐกิจพอเพียง  
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1.6  คุณธรรมจริยธรรม 
2. ทักษะชีวิต 
3. กำรน ำคนดีเข้ำสู่ระบบครู “โรงเรียนเตรียมครู” เน้นสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมเป็นครูและสร้ำงคุณค่ำวิชำชีพครู 
4. กำรแก้ปัญหำหนี้สินครู 

          กระทรวงศึกษำธิกำรอำจช่วยเหลือโดยน ำเงินนอกระบบมำช ำระหนี้ครู และลดอัตรำดอกเบี้ยให้ครูผู้กู้แต่
ต้องพิจำรณำเฉพำะครูที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะไม่สร้ำงหนี้อีก 

     8. ซูเปอร์บอรด์กำรศึกษำ 
 วันที่ 3 มีนำคม 2558  พลตรสีรรเสริญ แก้วก ำเนิด รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี แถลงผล   
กำรประชุมคณะรัฐมนตรี ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ตั้ง “ซูเปอร์บอร์ดกำรศึกษำ”    
เพ่ือดูแลกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย 6 ประกำร ประกอบด้วย 
        1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และต้องมีกำรประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
        2. เด็กชั้น ม.1 - 6 ต้องเลือกเรียนวิชำเสริม เป็นสำขำวิชำชีพ เพื่อกำรวำงแผนอำชีพในอนำคตได้ 
        3. เชื่อมโยงกำรศึกษำกับกำรส่งเสริมวิชำชีพ ให้ตรงควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศชำติ 
        4. ในระดับอุดมศึกษำ ให้เน้นกำรวิจัย เพื่อเชื่อมต่อกับงำนวิจัยกับภำคเอกชน 
        5. ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษที่มำจำกประเทศต้นทำง เคยชินกับเจ้ำของภำษำ 
        6. ผลิตคุณครูที่มีควำมเข้มข้น อำทิ คุรุทำยำท ที่มีควำมสำมำรถตอบรับกำรสอนของเด็กได้อย่ำงแท้จริง 
 มีรำยงำนว่ำ ส ำหรับแนวคิด “ซูเปอร์บอร์ดศึกษำ” ของสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.) ที่อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำแผนปฏิรูปกำรศึกษำ โดยเฉพำะประเด็นกำรกระจำยอ ำนำจ ที่พบว่ำไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำง
แท้จริง เนื่องจำกทุกอย่ำงยังอยู่ที่ส่วนกลำงไม่สำมำรถเข้ำถึงปัญหำในพื้นที่ได้ ทั้งที่ พ.ร.บ. กำรศึกษำ ระบุชัดเจนว่ำ
ให้ด ำเนินกำรได้แต่ที่ผ่ำนมำไม่ได้ท ำ จึงเสนอให้มีคณะกรรมกำรเหมือนซูเปอร์บอร์ดเรื่องกำรศึกษำขึ้นมำพิจำรณำ
แต่งตั้งต ำแหน่งที่ส ำคัญ เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรระดับ 10 ขึ้นไปเพ่ือเสนอให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเซ็นอนุมัติ อุปสรรคของกำรศึกษำไทย คือ ระบบกำรจัดกำรตั้งแต่กำรผลิตและ
กำรก ำหนดวิทยฐำนะของครู วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและสถำนศึกษำ 
        กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำทั้งในด้ำนบุคลำกรและงบประมำณ ระเบียบและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
กำรวำงแผนและกำรผลิตก ำลังคนในภำคกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม  
รศ.ณรงค์ มองว่ำ ทุกภำคส่วนต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทั้งภำคประชำชน สังคม องค์กร
ธุรกิจและภำครัฐ นอกจำกนี้ สถำบันกำรศึกษำภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมและหน่วยงำนรัฐ จะต้องร่วมกันก ำหนด
ยุทธศำสตร์และแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนร่วมกัน เพ่ือให้ได้ก ำลังคนสอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำร 
 “ขณะที่กำรสร้ำงควำมยอมรับให้กับผู้จบกำรศึกษำในระดับ ปวช. และ ปวส. สถำนประกอบกำรต้องมุ่ง    
เน้นควำมสำมำรถของพนักงำนตำมลักษณะงำนที่รับผิดชอบ และก้ำวหน้ำในวิชำชีพได้ ต้องก ำหนดค่ำตอบแทน
เหมำะสม ไม่ใช้ปริญญำบัตรเป็นตัวก ำหนด จนเกิดค่ำนิยมของกำรมุ่งเรียนเพ่ือให้ได้ปริญญำบัตร” 

     9. แผนพัฒนำจังหวดัชลบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560  
          วิสัยทัศน์ รอบปี พ.ศ. 2559 
                ชลบุรีน่ำอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นน ำ อุตสำหกรรมสะอำด ท่องเที่ยวนำนำชำติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 
          วิสัยทัศน์ รอบปี พ.ศ. 2560 
                ฐำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมหลักของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และกิจกรรมบันเทิงนำนำชำติ       
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและมูลค่ำเพ่ิมสูง ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 
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      เป้ำประสงค์รวม 
           1. เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ควำมเสมอภำค เท่ำเทียมกันทำงสังคม และมีควำมปลอดภัยเป็น 
เมืองน่ำอยู่ 
           2. เพ่ือให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมอุดมสมบูรณ์และปรำศจำกมลภำวะ 
           3. เพ่ือให้เศรษฐกิจด้ำนอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว และเกษตรกรรม มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
      ยุทธศำสตร์ 
       ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงสถำบันครอบครัวและชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง คุณภำพชีวิตที่ด ี 
และมีควำมปลอดภัยเป็นเมืองน่ำอยู่ 
       เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
          เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันทำงสังคมและมีควำมปลอดภัยเป็นเมืองน่ำอยู่ 
      ตัวช้ีวัด 
          1. สถำนพยำบำลที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (Hospital 
Accreditation ; HA) ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ 25.99 % 
          2. ค่ำเฉลี่ย O-Net ม.3 ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ 50% จังหวัด 
          3. ร้อยละควำมพึงพอใจกำรรักษำควำมปลอดภัยของประชำชนรวม 4 ปี 80 % 
      กลยุทธ์ 
          1. พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรป้องกันควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2. ส่งเสริมชุมชนและสถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง และคุณภำพชีวิตท่ีดี 
      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมให้
เกิดควำมสมดุลในระบบนิเวศน์และกำรใช้ประโยชน์ 
     เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
            เพ่ือให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมอุดมสมบูรณ์และปรำศจำกมลภำวะ 
    ตัวช้ีวัด 
            1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่ำไม้และป่ำชำยเลนรวม 4 ปี 4% 
            2. ร้อยละที่ลดลงของปริมำณขยะรวม 4 ปี 10% 
     กลยุทธ์ 
            1. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรร่วมบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
            2. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้ำงพื้นฐำนและแหล่งน้ ำเพ่ือรองรับ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
      เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
            เพ่ือให้ระบบโครงข่ำยคมนำคมขนส่งสนับสนุนเศรษฐกิจทุกด้ำนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
      ตัวช้ีวัด 
 1. จ ำนวนถนน(สำยย่อย)ที่ก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มขึ้น (รวม 4 ปี 40 เส้นทำง) 
       กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจโดยเน้นประโยชน์ของประชำชนและกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนำและปรับปรุงแหล่งน้ ำต้นทุน เพ่ือกำรเกษตร และอุปโภค-บริโภค ตลอดจนกำรป้องกันและ
บรรเทำปัญหำน้ ำท่วมน้ ำแล้ง 
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        ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมให้ได้มำตรฐำน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
  1. ยกระดับอุตสำหกรรมที่สถำนประกอบกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกล 
  2. ชลบุรีเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco City) 
  3. ผู้ประกอบกำร SMEs มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
         ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกลรวม 4 ปี 
15 % 
 2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบกำร SMEs ได้รับกำรส่งเสริมเพ่ิมศักยภำพด้ำนกระบวนกำรผลิตและ
กำรตลำดรวม 4 ปี 15 % 
          กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมพัฒนำอุตสำหกรรมที่สถำนประกอบกำร และผลิตภัณฑ์ให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระดับ
สำกลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  2. พัฒนำ SMEs โดยวิทยำกำรสมัยใหม่ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco city) 
         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมกำรท่องเที่ยวสินค้ำและบริกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำยได้มำตรฐำนสำกล และเป็นที่ประทับใจ ของนักท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ 
         เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 เพ่ือให้เศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
        ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวรวม 4 ปี 15 % 
        กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมระบบกำรท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมปลอดภัยและฟ้ืนฟูทรัพยำกร  
เพ่ือกำรท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์ 
 2. พัฒนำคุณภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 3. พัฒนำบุคลำกร/สถำนประกอบกำร ให้สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ได้ 
         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรสู่ระบบกำรผลิตคุณภำพสูงและ 
พัฒนำเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
         เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 1. เพ่ือให้ภำคเกษตรสำมำรถปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรคุณภำพและมูลค่ำสูง 
 2. เพ่ือให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง 
         ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของจ ำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมตำมระบบมำตรฐำน GAP  
รวม 4 ปี 20 % 
 2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรรวม 4 ปี 20 % 
         กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำระบบกำรส่งเสริมและปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรคุณภำพและมูลค่ำสูง 
 2. พัฒนำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง 
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        ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 : ส่งเสริมกำรมีส่วนรวมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
        เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
        ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้ส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดรวม 4 ปี 80 % 
 2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศูนย์บริกำรร่วมหรือเคำน์เตอร์บริกำรประชำชน 
        กลยุทธ์ 
 เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ 

    10. แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจงัหวัด เขตตรวจรำชกำรที่ 9 พ.ศ. 2557 – 2560 
            (จันทบุรี ชลบุรี ตรำด และระยอง) 
     วิสัยทัศน์ 
 “แหล่งท่องเที่ยวระดับสำกล แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ ฐำนอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 
      พันธกิจ 
 1. พัฒนำยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภำพ และมีกำรบูรณำกำรร่วมกัน  
 2. ผลักดันกำรบริหำรยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภำพตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนในกลุ่มจังหวัด 
 3. พัฒนำเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลำกหลำยตลอดชีวิต 
       ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
       ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปรับปรุง พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำย
เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่ำงยั่งยืน 
        กลยุทธ์ 

1. ฟ้ืนฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัด ให้สำมำรถรักษำสถำนภำพกำรเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวระดับสำกลสืบต่อไป 
 2. พัฒนำสินค้ำ และบริกำรทำงกำรท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำย ได้มำตรฐำนระดับสำกล 
 3. พัฒนำปัจจัย/โครงสร้ำงพื้นฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้
มำตรฐำนในระดับนำนำชำติ 
 4. ยกระดับศักยภำพด้ำนกำรตลำด และประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวในเชิงรุกให้ตรงกับกลุ่มตลำด
เป้ำหมำย 
          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบ
โครงข่ำยบริกำรพ้ืนฐำนบริเวณเขตเศรษฐกิจชำยแดนให้ได้มำตรฐำนรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
          กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมกำรลงทุนและขยำยธุรกิจกับกลุ่มประเทศอำเซียน 
 2. พัฒนำจุดตรวจชำยแดนให้สำมำรถบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกล ทั้งกำร
ให้บริกำรด้ำนศุลกำกรและกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
 3. ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงบริกำรพ้ืนฐำนของพ้ืนที่แนวชำยแดนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรลงทุนและขนส่งสินค้ำ  

3. ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตของ SMEs และวิสำหกิจชุมชน  
 



55 

แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 

        ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์โครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่งในพ้ืนที่ 
ให้มำกขึ้น สนับสนุนกำรเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้งดึงดูดกำรลงทุนมำสู่พื้นที ่
        กลยุทธ์ 
         1. ปรับปรุงและขยำยเส้นทำงเศรษฐกิจส ำคัญในพ้ืนที่ ให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น 
อย่ำงรวดเร็ว ทั้งในส่วนกำรขนส่งสินค้ำและผู้โดยสำร 
         2. ส่งเสริมและพัฒนำท่ำเรือฯให้มีประสิทธิภำพ 
          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำน
สอดคล้องกับควำมต้องกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
          กลยุทธ์ 
          1. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพและมูลค่ำเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคและสอดคล้องกับข้อก ำหนดมำตรฐำนในเวทีกำรค้ำโลก อำทิ กำรปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ 
กำรพัฒนำระบบชลประทำน และกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกระบวนกำรผลิตและเก็บเกี่ยว ตลอดจนกำรแปรรูป
วัตถุดิบข้ันต้นเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 
         2. ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมำะสม และสำมำรถน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้ได้ 
ผลผลิตที่มีคุณภำพ ประเภทและรำคำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด           
         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสะอำดในกำรผลิตและค ำนึงถึง
ผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งกับชุมชน กำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว 
         กลยุทธ์ 
         1. ป้องกันและควบคุมกำรเกิดมลพิษจำกแหล่งอุตสำหกรรม โดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
ระบบกำรระบำยมวลสำรอำกำศ และระบบก ำจัดของเสียอันตรำย เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบทำงลบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม 

2. ยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต รวมทั้งกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือลดต้นทุน ขั้นตอน  
และระยะเวลำในกำรผลิตและน ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพ ประเภท และรำคำของผลิตภัณฑ์ให้มีต้นทุนและ 
กำรส่งมอบสินค้ำท่ีแข่งขันได้ 
         3. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำนกำรออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจนให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบคุณภำพเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำยได้มำตรฐำนสำกลเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในตลำดโลก 
         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพื่อให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมอุดมสมบูรณ์ปรำศจำกมลภำวะและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน  
         กลยุทธ์ 

1. ป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้พ้ืนที่ป่ำไม้มี 
ควำมหลำกหลำย คงควำมอุดมสมบูรณ์ 
 2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ ก่อสร้ำงฝำยกักเก็บน้ ำ และพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำล 
 3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน และทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล 
 4. ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
 5. ลดปริมำณขยะมูลฝอยจำกแหล่งก ำเนิดในพ้ืนที่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวและอุตสำหกรรม  
 6. เฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 7. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กรภำคีและเครือข่ำยภำยนอกเพ่ือระดมควำมร่วมมือในกำรคุ้มครอง 
และฟ้ืนฟูทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดเขตตรวจรำชกำรที่ 9 
     วิสัยทัศน์  
            มุ่งสู่ควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ของประชำคมอำเซียน 
     พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับ มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 3. ส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนทำงวิชำชีพ 
 4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
      เป้ำประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ให้เป็นกลไกในกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิต 
 2. เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี คุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ สู่ประชำคมอำเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีมำตรฐำนทำงวิชำชีพ 
 4. เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
       ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย 
 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำร 
 3. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ มีสมรรถนะตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
 4. ร้อยละของสถำนศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทผ่ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
        ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเด็นยุทธศำสตร์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
  1.1 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียน 
  1.2 พัฒนำกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
               1.3 พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
 2. ประเด็นยุทธศำสตร์ ผลิต พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
  2.1 พัฒนำครูและผู้บริหำรให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
  2.2 สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. ประเด็นยุทธศำสตร์ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดตั้งสถำนศึกษำและจัดหลักสูตรที่เหมำะสม 
  3.2 ส่งเสริมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ปลูกฝังจิตส ำนึกกำรอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 
  3.3 พัฒนำสมรรถนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
 4.1 จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตรงตำมบทบำทหน้ำที่ 
  4.2 จัดระบบบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  4.3 กระจำยทรัพยำกรทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงและเสมอภำค 
  4.4 จัดท ำข้อตกลง (MOU) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ วัฒนธรรม และบุคลำกรกับนำนำชำติ 
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     11. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2557 
         มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2557 จ ำนวน 3 มำตรฐำน 17 ตัวบ่งช้ี 
          มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 4 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
             มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 5 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
          มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 8 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
       ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน และศึกษำต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย 
     มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
      ค ำอธิบำยมำตรฐำน 
 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศหมำยถึงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือ       
ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดียึดกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้วย     
กำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ กำรกระจำยอ ำนำจและเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง มีกำรติดตำม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพ มี 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
       ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรนำองค์กรที่ดีมี กำรบริหำรจัดกำรจัดกระบวนงำนที่เป็น
ระบบ เพ่ือให้บรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องน ำข้อมูล
สำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำงำนตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีและใช้แผนเป็นเครื่องมือ 
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ในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรติดต่อสื่อสำรภำยในและ
ภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพหลำยช่องทำง รวมทั้งมกีำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
     ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรกำรแสดงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจ ที่ชัดเจนและก ำหนดยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ประสำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง 
     2. ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร 
     4. กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย 
     5. กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหลำกหลำยช่องทำงและมีประสิทธิภำพ 
     6. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2 : กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
  ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำคนพัฒนำงำนนำองค์กำรสู่องค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำที่ท ำให้บุคลำกรเกิด 
กำรเรียนรู้มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงระบบสำมำรถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบควำมคิดมีกำรบริหำรองค์กำรที่มุ่ง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำตนเองและองค์กำรมีกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมโดยนำ
ผลกำรวิจัยเพื่อพัฒนำไปก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่เป้ำหมำย 
     ประเด็นกำรพิจำรณำ 
      1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนใฝ่รู้มีควำมคิดเชิงระบบสำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 
      2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มและ
ระดับองค์กำรสร้ำงบรรยำกำศและจิตส ำนึกร่วมในกำรท ำงำน 
      3. กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      4. กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเองพัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำรโดยใช้กระบวนกำรกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 : กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
           ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำระงำน
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวงโดยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริม กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ส่วนร่วมตำมกรอบภำรกิจกำรกระจำยอ ำนำจทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป รวมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมระบบของกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมบทบำทของ 3 องค์คณะบุคคลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      ประเด็นกำรพิจำรณำ 
      1. กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      2. กำรส่งเสริมประสำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนของ 3 องค์คณะบุคคล ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.) คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  
      3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กำร หน่วยงำน และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำ 
     4. กำรสร้ำงพัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก 
ในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
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     ตัวบ่งชี้ที่ 4 : กำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
         ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรจัดกำรศึกษำทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป รวมทั้งมีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
    ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     1. ระบบติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำท้ัง 4 ด้ำน ภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     2. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำท้ัง 4 ด้ำน และช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถำนศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
     3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำท้ัง 4 ด้ำน 
     4. กำรน ำผลของกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำท้ัง 4 ด้ำนไปใช้พัฒนำคุณภำพ
ตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
     มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
     ค ำอธิบำยมำตรฐำน 
 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพหมำยถึงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ ส่งผลถึงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องกำรให้
เกิดกับผู้เรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
          ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
          ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
          ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 : กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
  ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรเป็นภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ส่งผล
โดยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำสำระของหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และสอดคล้องสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญมี 
กำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ร่วมกับสถำนศึกษำส่งเสริม 
กำรวัดผลประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำระบบ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ มีกำรวิจัย และน ำผลวิจัยมำใช้เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรส่งเสริม
พัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ และประสำน ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนจัดกำรเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ำย และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 
    ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     1. ประสำน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดท ำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
     2. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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     3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ของผู้เรียนให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
     4. ส่งเสริมกำรวัดผลประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
     5. ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     6. กำรวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำร 
     7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 
     8. ประสำนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำย และแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2 : กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
           ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณเป็นภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เนื่องจำก 
งบประมำณท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ถือเป็นทรัพยำกรทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจะต้องบริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ 
จัดระบบกำรบริหำรกำรเงินบัญชีและพัสดุ มีกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบสรุปรำยงำนผลในกำร
บริหำรงบประมำณและกำรตรวจสอบภำยในโดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยที่ก ำหนด มีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และเกิดผลคุ้มค่ำในกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 
     ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบำยปัญหำและควำมต้องกำร 
     2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงินบัญชีและพัสดุ 
     3. กำรควบคมุกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
     4. กำรสรุปรำยงำนผลในกำรบริหำรงบประมำณ 
     5. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 : กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
          ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยกำรบริหำรอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ กำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมืออำชีพ และกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
และมีคุณภำพของงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     1. กำรวำงแผนในกำรบริหำรอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำยปัญหำและ    
ควำมต้องกำร 
     2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
     3. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพโดยวิธีกำรที่หลำกหลำยสอดคล้องกับปัญหำ
และควำมต้องกำรจ ำเป็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
     4. กำรส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     5. กำรส่งเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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     ตัวบ่งชี้ที่ 4 : กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
          ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไปเป็นภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำร
บริหำรทั่วไปเป็นกระบวนกำรส ำคัญท่ีช่วยประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรงำนอื่น ๆ โดยมีกำรพัฒนำระบบและ
เครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ จัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน ดูแลอำคำรสถำนที่ 
และสภำพแวดล้อม พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน กำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์ จัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำประสำน
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไปมี 
ควำมถูกต้องครบถ้วนทันเวลำเป็นปัจจุบัน บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
    ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
     2. กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน 
     3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
     4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
     5. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
     6. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 
     7. กำรจัดสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    8. กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
     9. กำรประสำนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงำน และสถำบันทำงสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5 : กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
          ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติเป็นภำรกิจงำนในควำมรับผิดชอบอีกด้ำนหนึ่ง
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรน ำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
จังหวัดและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เกิดผลส ำเร็จอย่ำง
เป็นรูปธรรมในฐำนะหน่วยงำนในสังกัด 
        ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. แผนงำนโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจังหวัดและตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. รูปแบบหรือวิธีกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนต้นสังกัดและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. กำรก ำกับติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง 
 4. ผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
     มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
         ค ำอธิบำยมำตรฐำน 
 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหมำยถึงผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุ
เป้ำหมำยและส่งผลดีต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืนชุมชนและผู้เรียนมี 8 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551  
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551  
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน และศึกษำต่อ  
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : กลุ่มและหน่วยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
เป็นผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงเกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำเพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร 
 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยเป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มและ
หน่วยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. ผลงำนแต่ละชิ้นงำนมีกระบวนกำรขั้นตอนในกำรพัฒนำงำนมีคุณภำพและเป็นแบบอย่ำงเกิดประโยชน์
ต่อกำรศึกษำและเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร 
 3. ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนต้องเป็นผลงำนภำยในช่วงระยะเวลำ3ปีกรณีเป็นผลงำนที่เกินระยะเวลำ
ที่ก ำหนดต้องเป็นผลงำนที่มีกำรพัฒนำผลงำนนั้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : สถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี
คุณภำพตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพโดย
หน่วยงำนต้นสังกัดรวมทั้งได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนจำกกำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในรอบปัจจุบัน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยในโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับปฐมวัย
จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
 3. จ ำนวนสถำนศึกษำได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนำกำรตำมที่หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 
2546 ก ำหนดไว้4ด้ำนและผู้เรียนในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 โดยพิจำรณำจำกผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT : 
National Test) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET : Ordinary National Education Test) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 6  
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 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. ผลประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยใน 4 ด้ำนได้แก่ด้ำนร่ำงกำยด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 
ด้ำนสังคมและด้ำนสติปัญญำ 
 2. ผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT : National Test) จ ำนวน 3 ด้ำนได้แก่ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำน
ค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนกำรใช้เหตุผล (Reasoning ability)  
 3. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET : Ordinary National Education Test) จ ำนวน 8 
สำระกำรเรียนรู้ได้แก่ 1) ภำษำไทย 2) คณิตศำสตร์ 3) วิทยำศำสตร์ 4) สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 5) 
ภำษำอังกฤษ 6) สุขศึกษำและพลศึกษำ 7) ศิลปะและ 8) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนพุทธศักรำช 2551  
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรคิดค ำนวณ ตำมจุดเน้นของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด
รวมทั้งมีสมรรถนะส ำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก ่ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยี 
 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรคิดค ำนวณ ตำมจุดเน้นของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
 2. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิตและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี: ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร ได้แก่  
1) รักชำติ ศำสน์กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต   3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่ำงพอเพียง  6) มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  
7) รักควำมเป็นไทยและ  8) มีจิตสำธำรณะตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : ผู้เรียนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดี 
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ผู้เรียนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตจำกผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมรรถภำพ
ทำงกำย อำรมณ ์และจิตใจ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 2. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 3. ผลกำรประเมินกำรเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 4. ผลกำรประเมินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 7 : ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกันและศึกษำ
ในระดับสูงข้ึน 
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ประชำกรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรได้รับสิทธิและโอกำสอย่ำงเสมอภำค เท่ำเทียม
กันในกำรศึกษำระดับปฐมวัยระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 1. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนหมำยถึงจ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่สำมำรถเกณฑ์เข้ำเรียนได้ในระดับ
ปฐมวัยระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 2. จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำหมำยถึงจ ำนวนนักเรียนที่สำมำรถเรียนจบตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 ภำยในเวลำที่หลักสูตรก ำหนดในระดับประถมศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. จ ำนวนนักเรียนที่ศึกษำต่อหมำยถึง 
  3.1 นักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
แล้วเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
  3.2 นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) แล้วเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4) 
หรือเทียบเท่ำ 
  3.3 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม. 6) ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำแล้วศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนค ำนวณจำกนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน หรือระยะเวลำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดของแต่ละปี เปรียบเทียบกับจ ำนวนประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำร       
ที่จะต้องเข้ำเรียน ได้แก่ 
  1.1 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
  1.2 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนระดับชั้น ป. 1 และ ม.1  
  1.3 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนระดับชั้น ม. 4  
 2. จ ำนวนเด็กพิกำรเด็กด้อยโอกำสและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพ 
 3. จ ำนวนนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่จบหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำ
โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ในระดับชั้น
ที่สถำนศึกษำเปิดท ำกำรสอน 
 4. จ ำนวนนักเรียนที่ศึกษำต่อให้พิจำรณำจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป. 6 และ ม. 3 ของสถำนศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งในส่วนของกำรเรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่ำและจ ำนวนนักเรียนที่เรียนจบ
ชั้น ม. 6 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้วศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8 : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย 
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ องค์คณะบุคคล ผู้ปกครองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกำรบริหำรงำน ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
ตลอดจนกำรบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนอำคำร สถำนที ่ด้ำนสวัสดิกำร
และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
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 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
กระบวนกำรบริหำรงำน 4 ด้ำนได้แกด่้ำนวิชำกำรด้ำนงบประมำณด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
 2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนอำคำรสถำนที่ด้ำนสวัสดิกำรและด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

     12. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
  กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเป็นกำรศึกษำเริ่มแรกของคนในชำติ  ดังนั้น เพ่ือให้กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
ประเทศไทยมีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด
ในตน มีควำมรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมำะสม  เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และกำร
ด ำรงชีวิตในอนำคต  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำร กำรจัดกำร
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและด้อยโอกำส 
มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน เขียน และกำรคิด เพื่อให้มีควำมพร้อมเข้ำ
สู่กำรศึกษำระดับสูงและโลกของกำรท ำงำน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำนสัมพันธ์กับ
เนื้อหำทักษะและกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วยมำตรฐำนและกำรประเมินหลักสูตรและกำรสอน      
กำรพัฒนำทำงวิชำชีพสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
 4. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ครูเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถ   
และทักษะที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
และเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน สร้ำงควำมมั่นใจและ
ไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชำชีพ 
 5. เร่งสร้ำงระบบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นองค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพเพ่ือ
กำรให้บริกำรที่ดี มีควำมสำมำรถ รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี 
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจ และมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง   
มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล 
 7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ ที่มีข้อมูลสำรสนเทศ และข่ำวสำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดี ทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท ำกำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนงำน สำมำรถใช้เครือข่ำยกำร
พัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน     
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
 9. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคลมุ่งเน้นควำมถูกต้อง เหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำกคอร์รัปชั่น      
ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและก ำลังใจ สร้ำงภำวะจูงใจ แรงบันดำลใจ     
และควำมรับผิดชอบในควำมส ำเร็จตำมภำระหน้ำที่ 
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 10. มุ่งสร้ำงพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้กำรศึกษำน ำ      
กำรแก้ปัญหำส ำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น 
 11. ทุ่มเทมำตรกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลัง และโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่ได้
คุณภำพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

           ดังนั้น เพ่ือให้กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของประเทศไทย พัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิตและจุดเน้น ดังนี้ 
    วิสัยทศัน ์
      กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 
     พันธกิจ 
      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
      2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร 
      3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำและ
บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
     เป้ำประสงค์ 
     เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้ 
     1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมี
คุณภำพ 
     2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเป็นธรรม 
     3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนมีทักษะที่เหมำะสม และท ำงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
     4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและ  เป็น
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
     5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำก 
ทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
     6. พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบท  
ของพ้ืนที่ 
     โดยมียุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน 4 ยุทธศำสตร์  ได้แก่ 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ   
                                   โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     เป้ำประสงค์ท่ี 1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสม
ตำมวัยและมีคุณภำพ 
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     กลยุทธ ์
      1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
          1.1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
    1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมแนะแนว และกำรบริกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษำอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก 
และเข้ำใจตนเอง สำมำรถวำงแผนชีวิตด้ำนกำรเรียนกำรประกอบอำชีพในอนำคต รวมทั้งสำมำรถปรับตัวได้อย่ำง
เหมำะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
     1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมวัย 
  1.1.4 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรและภำษำอำเซียน อย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้รองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน และเทียบเคียงสู่มำตรฐำนสำกล 
           1.2 พัฒนำระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพของผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภทให้มีประสิทธิภำพ 
  1.2.2 สนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบท และควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้เกิดคุณภำพ 
  1.2.3 ส่งเสริมกำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น และควำมต้องกำรของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกที่หลำกหลำย กำรมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสำมำรถยืมสื่อไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
  1.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำกำรทดสอบ NT, O-NET กำรประเมินของ PISA และระบบกำรทดสอบ
กลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน 
  1.2.6 ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 
  1.2.7 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวิชำสำมัญในระดับมัธยมศึกษำ 
  1.2.8 จดัระบบนิเทศติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลหลำกหลำยมิติ ให้มีควำมเข้มแข็งและต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับและสำมำรถสะท้อนคุณภำพของผู้เรียน 
           2. สร้ำงแนวร่วมกำรก ำกับดูแลพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
     2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  
และสำธำรณชน 
     2.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำมำมี   
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
                 2.3 ประสำนสถำบันที่รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ ให้คัดเลือกอย่ำงหลำกหลำยสอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ 
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
    เป้ำประสงค์ท่ี 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
    เป้ำประสงค์ท่ี 6 พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมีควำม
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
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     กลยุทธ ์
     1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
         1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภำพตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของพ้ืนที่ทั้งใน
ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ และมุ่งสู่มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกต ำบล 
        1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำวิชำชีพทั้งท่ีจัดเองและสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้เรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้สร้ำง
ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเลือกประกอบอำชีพของผู้เรียน 
        1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือควำมเป็นเลิศ รูปแบบ
เพ่ือเด็กพิกำรเด็กด้อยโอกำสและรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือก ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนโดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำงๆ 
        1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ เป็นกำรเฉพำะตำมสภำพของพ้ืนที่ 
(พ้ืนที่สูง ชำยแดน เกำะแก่ง เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้)  
     2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรออกกลำงคัน และดูแลช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกำส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์อย่ำงเหมำะสม 
          2.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนเป็นรำยบุคคลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้มีประสิทธิภำพ
และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันโดยเฉพำะเมื่อเกิดกำรส่งต่อนักเรียน 
          2.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณประเภทงบเงินอุดหนุนรำยหัวให้ผู้เรียน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ 
กำรเรียนรู้แบบตำมตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำน   
ที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
          2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและระบบ
คุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงำนที่สัมพันธ์ 
          2.4 ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสมส ำหรับ   
เด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน บุตรหลำนของแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   เป้ำประสงค์ท่ี 3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
   เป้ำประสงค์ท่ี 6 พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมีควำม
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
    กลยุทธ ์
    1. ลดภำระงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
        1.1 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆ หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรม โครงกำร ในช่วงเปิดภำคเรียน 
        1.2 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่มีจ ำนวนครูไม่เพียงพอ 
        1.3 ประสำนควำมเป็นไปได้ในกำรก ำหนดให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสอนอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ในโรงเรียนของ
ตน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมีคุณวุฒิที่เหมำะสม ช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 
         1.4 ประสำนและส่งเสริมกำรท ำงำนของจิตอำสำ หรือควำมสนับสนุนจำกองค์กรต่ำงๆ เพื่อจัดหำผู้มำ
ช่วยเหลือกำรท ำงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ โดยเฉพำะด้ำนกำรวัดและประเมินผล และทักษะในกำรสื่อสำรของ
ครูให้มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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         2.1 เผยแพร่องค์ควำมรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนคิดแบบ
ต่ำงๆ และกำรวัดประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
         2.2 พัฒนำครูให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อ
และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 
         2.3 ส่งเสริมระบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู
ทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอื่นๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน 
         2.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ 
         2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
     3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำน อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
    4. เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
        4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพมีผลงำนเชิงประจักษ์ 
        4.2 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูให้มีวิทยฐำนะ ที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
   5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูกำรเป็นครูมืออำชีพ 
และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรคณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องวำงแผนสรรหำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและจ ำเป็นของโรงเรียนและสังคม 
         6.1 สร้ำงควำมตระหนักกับองค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรสรรหำย้ำยโอนบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ และมีกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ 
         6.2 ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลิตครูที่มีวิชำเอกตรงกับควำมต้องกำร สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     เป้ำประสงค์ท่ี 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
     เป้ำประสงค์ท่ี 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรกำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 
     เป้ำประสงค์ท่ี 6 พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมีควำม
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
     กลยุทธ ์
      1. กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ 
          1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถ และมีควำมเข้มแข็ง
ในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          1.2 บูรณำกำรกำรท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในส่วนกลำง เพื่อส่งเสริมให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ พัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพ่ิมข้ึน                                                
          1.3 พัฒนำระบบช่วยเหลือ ก ำกับติดตำม และตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
          1.4 แก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ไม่เหมำะสมถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำลได้อย่ำงรวดเร็ว 
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      2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
          2.1 เร่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำถึงควำมจ ำเป็น และประโยชน์ของกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
          2.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    2.2.1 ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือของโรงเรียนโดยเฉพำะ
โรงเรียนที่ขำดแคลนอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร 
    2.2.2 ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำช่วยเหลือโรงเรียน ที่มีควำมมุ่งม่ันพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำแต่มีควำมขำดแคลนมำก 
           2.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       3. ส่งเสริมกำรใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
       4. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์คณะบุคคล มีควำมรับผิดชอบต่อผล  
กำรด ำเนินงำน 
           4.1 ส่งเสริมให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและองค์คณะบุคคล      
ที่เก่ียวข้อง ที่นักเรียนในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
           4.2 สร้ำงช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคล      
ที่เก่ียวข้อง และติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 

    ผลผลิต   
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีกำรด ำเนินงำน 6 ผลผลิต คือ 
 1) ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ 
 2) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
 3) ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 4) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ 
 5) เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 6) ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
  โดยมีหน่วยก ำกับ ประสำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ซึ่งมีสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็น
หน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

      จุดเน้น  
        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดจุดเน้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มี 3 ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจและสติปัญญำที่สมดุล 
เหมำะสมกับวัย และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
  1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
  1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ อ่ำนออกเขียนได้ ด้ำนค ำนวณและ 
ด้ำนกำรใช้เหตุผลที่เหมำะสม 
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  1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพ
ด้วยกำรแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอำชีพต่ำงๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ สถำนประกอบกำรใน/นอกพ้ืนที่) และ
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต 
  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติดมีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคม 
ที่เหมำะสม 
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษำใฝ่เรียนรู้ใฝ่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีทักษะกำรแก้ปัญหำและอยู่อย่ำงพอเพียง 
  1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท ำงำนและสำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย 
 1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
  1.3.1 เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยตำมหลักวิชำ 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกำส และเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน    
กำรเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ ดนตรี และศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร บุคคลองค์กรวิชำชีพ 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืนและกำรศึกษำทำงเลือกได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำน 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับกำรคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำ และพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ส่วนที่ 2  จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.1.1 ครูได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนคิดแบบต่ำงๆ และกำรวัดประเมินผล   
ให้สำมำรถพัฒนำ และประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพ ตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
  2.1.2 ครูสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     
อย่ำงเหมำะสม 
  2.1.3 ครูได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่นๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน 
  2.1.4 ครูสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วม จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ 
   2.1.5 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพและยึดมั่นใน
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 
 2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำน ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
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 2.4 องค์กรคณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องวำงแผนและสรรหำครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและสังคม 
       ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 3.1 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษบริหำรจัดกำรโดย
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนต่ ำ
กว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ได้รับกำรแก้ไขช่วยเหลือนิเทศติดตำม และประเมินผลโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำ
หน้ำที่ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสำนงำนหลักให้โรงเรียนท ำแผนพัฒนำเป็นรำยโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
  3.1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัฒนำระบบช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
 3.2 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 3.2.1 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำง ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 3.2.2 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำง ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

     ตัวชี้วัด 
       เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมจุดเน้นที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนด 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
       จุดเน้นที่ 1 ด้ำนผู้เรียน 
       1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัด 
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบ NT เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
- ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับ 
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 - 5  
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 - 5  
- นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง  ร้อยละ 80  
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง ร้อยละ 50  
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  ร้อยละ 30  
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- นักเรียนทุกคนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะผู้น ำนักเรียนอำเซียน 
- ร้อยละ 100 ของจ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 
- จ ำนวนศูนย์อำเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ำยเพ่ิมข้ึนครบทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- มีแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- มีแนวทำง/วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
- สมำชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯทุกคนมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรประเมิน 
      1.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ภูมิใจใน ควำมเป็นไทย 
ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
- ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำรครบทุกตัวสอดคล้องตำมช่วงวัย         
      1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิกำรที่ได้รับโอกำสให้สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิกำรผ่ำนกำรพัฒนำตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
     จุดเน้นที่ 2 ด้ำนครู 
      2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะ 
-  ครูกลุ่มเป้ำหมำย มีองค์ควำมรู้ตำมเนื้อหำที่ก ำหนดในระดับดีขึ้นไป 
-  ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสำระ สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ 
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมี ID Plan ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรพัฒนำตนเองอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
      2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำ 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกลุ่ม 10% ล่ำง ได้รับกำรพัฒนำ 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ ำต ำบล) มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรวิชำกำรในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีข้ึนไป 
      2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพ มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำง
เหมำะสม 
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติทุกคน 
      2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรจัดเตรียมและกำรจัดสรรครู ตระหนักและด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง ให้ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่/ย้ำยไปบรรจุมีควำมสำมำรถสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
- คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล 
        จุดเน้นที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
        3.1 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ
กำรมีส่วนร่วม และกำรรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน 
- เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87  
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ของกำรกระจำยอ ำนำจที่ร้อยละ ๕๐ 
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       3.2 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนเขตระดับดีมำกขึ้นไป  
- สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
  ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553  
- ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกจำก 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) สมศ. 
- หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกแห่งมีผลงำนที่เป็นเลิศ 
     13. สรุปกรอบแนวทำงยุทธศำสตรก์ำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2558 – 2563 
      1. ด้ำนกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 

1.1  ปฏิรูปหลักสูตรต ำรำ/หนังสือเรียน        
1.2  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ 
1.3  ปฏิรูปเทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรศึกษำ  
1.4  ปฏิรูปกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
1.5  ปฏิรูปกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

       2. กำรปฏิรูปกำรพัฒนำอำชีพ 
1.7 ปฏิรูประบบกำรผลิตและกำรสรรหำ        
1.8 ปฏิรูประบบกำรพัฒนำครู 

          2.3  ปฏิรูประบบค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ   
          2.4 ปฏิรูปควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ 
      3. ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำร 

3.1 ปฏิรูปวฒันธรรมใหม่ของสถำนศึกษำ    
3.2 ปฏิรูประบบกำรวำงแผน 
3.3 ปฏิรูประบบงบประมำณ     
3.4 ปฏิรูปโครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ 
3.5 ปฏิรูประบบกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล   
3.6 ปฏิรูปโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 45 ยุทธศำสตร์เร่งด่วนกำรปฏิรูปกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พ.ศ. 2558–2563 (พฤษภำคม 2558–มีนำคม 2559)        
ที ่ ประเด็น ระยะเวลำ 
1 กำรอ่ำนออกเขียนได้ภำยในชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 (ประเมินผลภำค 1 และ 2) 

- สอนแจกลูกสะกดค ำ จดัท ำสือ่ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
- อบรม BBL ทั้งประเทศ  

ภำค 1 – 2 (พฤษภำคม - 
กันยำยน 2558, พฤศจิกำยน 
2558 - มีนำคม2559) 

2 กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมทักษะอำชีพ 
- เรียนร่วมกับอำชีวศึกษำ 
- จัดสอนทักษะอำชีพโรงเรียนขยำยโอกำส 
- จัดสอนทักษะอำชีพเต็มระบบในโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 

พฤศจิกำยน 2558 - มีนำคม
2559 

3 กำรพัฒนำกำรสอนภำษำอังกฤษระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
- จัดระบบเทียบระดบั CEFR 
- ควำมร่วมมือกับประเทศอังกฤษ และบริตสิเคำท์ซิล 

พฤศจิกำยน 2558 - มีนำคม
2559 
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ตำรำงที่ 45 ยุทธศำสตร์เร่งด่วนกำรปฏิรูปกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พ.ศ. 2558–2563 (พฤษภำคม 2558–มีนำคม 2559)        
ที ่ ประเด็น ระยะเวลำ 
4 กำรผลิตและพัฒนำครู 

- จัดอบรมพัฒนำผูบ้ริหำร ครู ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกร ด้วยระบบ TEPE เปิด
ศูนย์ 77 จังหวัด 
- พัฒนำทักษะ 4 วัตถปุระสงค์   
1) กำรพัฒนำตนเอง  2) ขอใบประกอบวิชำชีพ  3) เลื่อนต ำแหน่ง  4) เลื่อน 
วิทยฐำนะ  
- จัดกิจกรรมพบนำยกรัฐมนตรี รับมอบบัตรประจ ำตัว 

พฤศจิกำยน 2558 - มีนำคม
2559 

5 ยกระดับกำรศึกษำทำงไกล 
- จัดระบบกำรศึกษำทำงไกลจำกไกลกังวล ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก (DLTV) 
- จัดระบบห้องเรียนขนำดกลำง-ใหญ่ (DLIT) 
- จัดระบบโรงเรียนแม่ข่ำย 300 โรงเรียน 
- จัดตั้งศูนย์พฒันำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล 

พฤศจิกำยน 2558 - มีนำคม
2559 

6 พัฒนำคุณลักษณะผู้เรียน 
- ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
- กำรสอนประวัติศำสตร ์
- กำรสอนหน้ำที่พลเมือง 

พฤศจิกำยน 2558 - มีนำคม
2559 

 

    14. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย 
          กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข สำมำรถยืนอยู่บนเวทีระดับชำติและ
ระดับโลกได้อย่ำงสง่ำงำมเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่นักกำรศึกษำ ครู ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนัก
และให้ควำมสนใจ น ำมำเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
เหมำะสมกับกำรบริหำรของสังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งในเรื่องนี้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ และ   
สรุปไว้ในหนังสือเรื่อง “กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ว่ำภำพลักษณ์ที่ส ำคัญของเด็กไทยในยุคนี้ คือ ต้องเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอำเซียน และพลเมืองโลกท่ีมีคุณภำพ และต้องมีทักษะส ำคัญที่จะสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในโลก
ยุคปัจจุบันได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนี้ 

1. กำรมีคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Person) 
2. กำรรู้หนังสือ (Literacy) คือ อ่ำนอย่ำงเข้ำใจ เขียนอย่ำงมีคุณภำพ ตลอดจนกำรน ำเสนอด้วยวำจำ 
3. กำรรู้เรื่องจ ำนวน (Numeracy) คือ ทักษะกำรใช้ตัวเลข ควำมน่ำจะเป็น สถิติ ทักษะกำรชั่ง ตวง วัด  

รวมทั้งกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
4. กำรใช้เหตุผล (Reasoning) คือ ควำมสำมำรถในกำรอุปนัย นิรนัย กำรให้ค ำตอบแบบคำดคะเน  

กำรอุปมำอุปมัย (กำรเปรียบเทียบ) และกำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอันเป็นปัจจัยของกำรท ำงำน กำรด ำเนินชีวิต  
และกำรอยู่อย่ำงพอเพียง 

5. ทักษะกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Creative Problem Skills) คือ ควำมสำมำรถของบุคคลผู้มี 
ปัญญำในกำรค้นคว้ำ กำรแก้ปัญหำ ผลิตงำนเชิงสร้ำงสรรค์ สร้ำงสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ สร้ำงผลผลิตที่ส ำคัญ
ต่อกำรด ำเนินชีวิต 

6. ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  (Critical Thinking Skills) ควำมสำมำรถอย่ำงช ำนำญในกำรคิด 
ที่จะท ำหรือไม่ท ำ เชื่อหรือไม่เชื่อในเหตุกำรณ์ประจ ำวัน และชีวิตกำรท ำงำน 
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7. ทักษะกำรท ำงำนอย่ำงร่วมพลัง (Collaborative Skills) คือ ควำมสำมำรถอย่ำงเชี่ยวชำญในกำร 
ท ำงำนเป็นกลุ่มเป็นทีมแบบร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังท ำให้งำนส ำเร็จอย่ำงมีควำมสุข เป็นกระบวนกำรที่เสริมสร้ำง
ควำมเป็นผู้น ำ กำรรู้จักบทบำทผู้น ำ บทบำทสมำชิก และกระบวนกำรกลุ่ม 

8. ทักษะกำรสื่อสำร (Communicative Skills) คือ ทักษะกำรรู้หนังสือ อ่ำน ฟัง เขียน พูด คืออ่ำน 
อย่ำงเข้ำใจ ฟังอย่ำงเข้ำใจ เขียนอย่ำงมีคุณภำพ พูดสื่อสำรได้ตรงง่ำยต่อควำมเข้ำใจ 

9. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ (Computing Skills) มีควำมสำมำรถอย่ำงเชี่ยวชำญในกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
เป็นเครื่องมือในกำรค้นหำควำมรู้ ตลอดจนใช้เพ่ือกำรออกแบบและผลิตเชิงนวัตกรรม 

10. ทักษะอำชีพและทักษะกำรใช้ชีวิต (Career and life Skills) คือ ควำมสำมำรถเชี่ยวชำญในอำชีพ 
ที่ตนสนใจ ถนัด ที่มำจำกกำรเรียนพ้ืนฐำนมำก่อน กำรมีอำชีพท ำให้ชีวิตมีควำมสุขมีคุณภำพ 

11. ทักษะกำรใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ำมชำติ (Cross-Cultural Skills) คือ ควำมสำมำรถอย่ำงช ำนำญ 
ในกำรใช้ชีวิตอย่ำงเป็นสุขท่ีจะอยู่ร่วมกัน รู้เรำ รู้เขำในวิถีชีวิต กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีของ
ต่ำงชำติ รวมทั้งอำเซียนและประชำคมโลก โดยสรุปคือ ทักษะทั้งในระดับท้องถิ่น (Local) ชำติ (Nation) อำเซียน 
(ASEAN) และระดับโลก (Global) 
 จำกทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทยดังกล่ำว เป็นแนวทำงให้โรงเรียนน ำโดยผู้บริหำรและครูสำมำรถ
วิเครำะห์ วิจัยและประเมินผลได้ว่ำเด็กนักเรียนมีทักษะอะไรบ้ำงและอยู่ในระดับใด และจะพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงไรให้นักเรียนสำมำรถมีทักษะดังกล่ำวได้ไปพร้อม ๆ กับจุดหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรู้ มีทักษะกำรสื่อสำร คิดวิเครำะห์ได้ มีกำรใช้
เหตุผลข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ศึกษำเปรียบเทียบ สำมำรถแก้ปัญหำได้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีน้ ำใจรู้จัก 
กำรท ำงำนเป็นทีม รู้จักควำมเป็นผู้น ำและบทบำทหน้ำที่  มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี รู้จักกำรสร้ำงนวัตกรรม รู้
วัฒนธรรมประเพณี กำรเมือง เศรษฐกิจของประเทศอำเซียนและประเทศต่ำง ๆ ในโลกเพ่ือให้สำมำรถเป็นพลเมือง
ของประเทศท่ีมีคุณภำพ สำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับประเทศ และสำมำรถสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ ในอำเซียน 
และในโลกได้อย่ำงเท่ำทันและมีควำมสุข 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทำงกำรพัฒนำ 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้น ำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องมำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับบริบท  
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 3 และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 – 2562 ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

พันธกิจ        
 1. ส่งเสริม สนับสนุนประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ค่ำนิยมองคก์ร    
พัฒนำคน มุ่งผลสัมฤทธิ์งำน ยึดหลักธรรมำภิบำล สู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ ์
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย  

อย่ำงมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร 
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

   3.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะที่เหมำะสม มีวัฒนธรรมกำรท ำงำน      
 ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

4.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัด 
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   แนวทำง    - เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
            -  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนใหไ้ด้รับโอกำสในกำร    
                พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
   แนวทำง    - เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย 
                 - เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   แนวทำง    - ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้ สมรรถนะ และทักษะ    
                   ในกำรสื่อสำร สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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             -  เสริมสร้ำงให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ ยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ  
                       มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล และต่อต้ำนกำรทุจริต 
 -  เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
             - ส่งเสริมให้องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องวำงแผนสรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
               ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของโรงเรียนและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   แนวทำง - สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
              - ส่งเสริมให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
              - พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
              - พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 
              - ส่งเสริมและพัฒนำให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและผ่ำนกำรรับรอง 
                คุณภำพกำรศึกษำจำก ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) สมศ. 
จุดเน้น  
       ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจและสติปัญญำที่สมดุล 
เหมำะสมกับวัย และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
  1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
  1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ อ่ำนออกเขียนได้ ด้ำนค ำนวณและ 
ด้ำนกำรใช้เหตุผลที่เหมำะสม 
  1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพ
ด้วยกำรแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอำชีพต่ำงๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ สถำนประกอบกำรใน/นอกพ้ืนที่) และ
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต 
  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติดมีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคม 
ที่เหมำะสม 
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษำใฝ่เรียนรู้ใฝ่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีทักษะกำรแก้ปัญหำและอยู่อย่ำงพอเพียง 
  1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท ำงำนและสำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย 
 1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
  1.3.1 เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยตำมหลักวิชำ 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกำส และเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน    
กำรเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
 1.3.3 นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ ดนตรี และศิลปะ 
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  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร บุคคลองค์กรวิชำชีพ 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืนและกำรศึกษำทำงเลือกได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำน 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับกำรคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำ และพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ส่วนที่ 2  จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.1.1 ครูได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนคิดแบบต่ำงๆ และกำรวัดประเมินผล   
ให้สำมำรถพัฒนำ และประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพ ตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
  2.1.2 ครูสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     
อย่ำงเหมำะสม 
  2.1.3 ครูได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่นๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน 
  2.1.4 ครูสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วม จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ 
   2.1.5 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพและยึดมั่นใน
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 
 2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำน ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
 2.4 องค์กรคณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องวำงแผนและสรรหำครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและสังคม 
       ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 3.1 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษบริหำรจัดกำรโดย
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนต่ ำ
กว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ได้รับกำรแก้ไขช่วยเหลือนิเทศติดตำม และประเมินผลโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำ
หน้ำที่ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสำนงำนหลักให้โรงเรียนท ำแผนพัฒนำเป็นรำยโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
  3.1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัฒนำระบบช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
             3.2  หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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        3.2.1 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
        3.2.2 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

ตัวชี้วัด 
         เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมจุดเน้นที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
จึงก ำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
     ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
     1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
           1.1.1 ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบ NT เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
           1.1.2 ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
          1.1.3 ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับ 
   โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง   เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
   โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 - 5  
   โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 - 5  
           1.1.4 นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
   โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง   ร้อยละ 80  
   โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง  ร้อยละ 50  
   โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  ร้อยละ 30  
            1.1.5 นักเรียนทุกคนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะผู้น ำนักเรียนอำเซียน 
            1.1.6 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 
            1.1.7 มีแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
            1.1.8 มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
            1.1.9 มีแนวทำง/วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชำติและ 
ระดับนำนำชำติ 
       1.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ รักชำติศำสน์กษัตริย์ภูมิใจในควำมเป็นไทย 
ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม  
 -  ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำรครบทุกตัวสอดคล้อง
ตำมช่วงวัย   
       1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
 1.3.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิกำรที่ได้รับโอกำสให้สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ 
 1.3.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิกำรผ่ำนกำรพัฒนำตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
     ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะ 
 2.1.1 ครูกลุ่มเป้ำหมำยมีองค์ควำมรู้ตำมเนื้อหำที่ก ำหนดในระดับดีขึ้นไป 
 2.1.2 ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสำระ สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้สำมำรถจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ 
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 2.1.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี ID Plan ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำตนเอง 
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
       2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำ 
 2.2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกลุ่ม 10% ล่ำง ได้รับกำรพัฒนำ 
 2.2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ ำต ำบล)    
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรวิชำกำรในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีข้ึนไป 
       2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพ มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำง
เหมำะสมทุกคน 
       2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเตรียมและกำรจัดสรรครู ตระหนักและด ำเนินกำรในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ให้ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่/ย้ำยไปบรรจุมีควำมสำมำรถสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

- คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรงำนบุคคล 
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
     ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
      3.1 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ    
กำรมีส่วนร่วม และกำรรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน 
  3.1.1 เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำเบิกจ่ำยงบประมำณ
ในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87  
 3.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ของกำรกระจำยอ ำนำจที่ร้อยละ ๕๐ 
       3.2 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
  3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนเขตระดับดีมำกขึ้น  

3.2.2 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553  
  3.2.3 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินภำยนอกรอบ 3 ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 
ภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)/สมศ. 
  3.2.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มีผลงำนที่เป็นเลิศ 
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กำรเชื่อโยงเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชีว้ัดกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เป้ำประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล  
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
มำตรกำร 

 2559  2560  2561  2562 
1. นักเรียน
ระดับก่อน
ประถมศึกษำ
และระดับ
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน
ทุกคน มี
พัฒนำกำร
เหมำะสม
ตำมวัย  
อย่ำงมี
คุณภำพมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
และค่ำนิยม
หลักคนไทย 
12 ประกำร 
 
 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละของเด็กก่อนประถม 
ศึกษำได้รบักำรเตรียม ควำมพร้อมทั้ง 
4 ด้ำน (จุดเน้น 1.1.1) 

100 100 100 100 100 1. เสริม 
สร้ำงควำม
เข้มแข็งใน
กำรพัฒนำ
ผู้เรียน
อย่ำงมี
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษำปีท่ี 3 ของกำรสอบ NT เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 (ตัวชี้วัด 1.1.1) 
- ด้ำนภำษำ 
- ด้ำนค ำนวณ 
- ด้ำนเหตผุล 

 
 
 

45.97 
36.71 
45.40 

 
 
 

47.35 
37.81 
46.76 

 
 
 

48.77 
38.95 
48.17 

 
 
 

50.23 
40.11 
49.60 

 
 
 

51.74 
41.32 
51.10 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 3
ของผลกำรทดสอบระดับ ชำต ิO-NET 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
สังคมศึกษำ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 3  
 -ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
 -ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
(ตัวชี้วัด 1.1.2) 

 
 
 
 
 

43.48 
37.92 

 
 
 
 
 

44.78 
39.06 

 
 
 
 
 

46.13 
40.23 

 
 
 
 
 

47.51 
41.44 

 
 
 
 
 

48.94 
42.68 

ผลกำรทดสอบระดบัชำต ิO-NET กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูภ้ำษำอังกฤษส ำหรับ
โรงเรียนทีม่ ี
- ควำมพร้อมสูงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5  
-ควำมพร้อมปำนกลำงเพิ่มขึ้นร้อยละ3-5  
-ควำมพร้อมน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5  
(ตัวชี้วัด 1.1.3) 

 
 

34.82 
 

33.00 
27.86 

 
 

36.55 
 

34.65 
29.25 

 
 

38.38 
 

36.38 
30.72 

 
 

40.30 
 

38.20 
32.25 

 
 

42.31 
 

40.11 
33.86 

นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำม 
มำตรฐำนที่ก ำหนดโรงเรียนทีม่ ี
- ควำมพร้อมสูงร้อยละ 80  
- ควำมพร้อมปำนกลำงร้อยละ 50  
- ควำมพร้อมน้อยร้อยละ 30  
(ตัวชี้วัด 1.1.4) 

 
 
 

 
 
 

80 
50 
30 

 
 
 

85 
55 
35 

 
 
 

90 
60 
40 

 
 
 

95 
65 
45 

ร้อยละ 100 ของจ ำนวนโรงเรียนที่
ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 
(ตัวชี้วัด 1.1.6) 

1 
โรงเรียน 

100 100 100 100 

มีแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำร
หลักสตูรสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ
(ตัวชี้วัด 1.1.7) 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ต่อ) 
เป้ำประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล  
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
มำตรกำร 

 2559  2560  2561  2562 
1. นักเรียน
ระดับก่อน
ประถมศึกษำ
และระดับ
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน
ทุกคน มี
พัฒนำกำร
เหมำะสม
ตำมวัย  
อย่ำงมี
คุณภำพมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
และค่ำนิยม
หลักคนไทย 
12 ประกำร 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
 (ตัวชี้วัด 1.2) 

94.94 96 97 98 99 2. ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
และค่ำนยิม
หลักคนไทย 
12ประกำร 

ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยม
หลักคนไทย 12 ประกำร 
ครบถ้วน  
(ตัวชี้วัด 1.2) 

100 100 100 100 100 

 

กลยุทธ์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำร    
                พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
เป้ำประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล    
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
มำตรกำร 

2559 2560 2561 2562 
2.ประชำกร
วัยเรียนทุก
คนได้รับ
โอกำสใน
กำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน
อย่ำงทั่วถึง 
มีคุณภำพ
และเสมอ
ภำค 

ร้อยละ 100 ของ
ประชำกรวัยเรียนได้รับ
โอกำสในกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง
และเสมอภำค (จุดเน้น 
1.1.4, 1.3.2, 1.3.4) 

85.82 90 95 99 100 3. เพ่ิมโอกำส 
กำรเข้ำถึงกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพใน
รูปแบบที่
หลำกหลำย 
4. เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
สถำนศึกษำมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(จุดเน้น 1.3.5) 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล    
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
มำตรกำร 

2559 2560 2561 2562 
3. ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำมี
ทักษะที่
เหมำะสม  
มีวัฒนธรรม
กำรท ำงำน      
 ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
และมีควำม
พร้อมสู่
ประชำคม
อำเซียน 
 
 

ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีมี ID Plan 
ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง  
(ตัวชี้วัด 2.1.3) 

- 25 50 75 100 5. ส่งเสริมกำร
พัฒนำผู้บริหำรครู
และบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำให้มีองค์
ควำมรู ้สมรรถนะ
และทักษะในกำร
สื่อสำร สำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ร้อยละของผู้บริหำร
สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
ใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำม
มำตรฐำนและเกณฑ์ที่
ก ำหนด  (ตัวชี้วัด 2.2.2) 

100 100 100 100 100 

ร้อยละของครูและบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมตระ 
หนักและเห็นควำมส ำคัญ 
ของกำรท ำงำนบนพ้ืนฐำน
ของควำมมีคุณธรรม จริย -
ธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล 
และต่อต้ำนกำรทุจริต 
 (จุดเน้น 2.1.6) 

- 75 80 85 90 6. เสริมสร้ำงให้ครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเปน็
มืออำชีพยึดมั่นใน
จรรยำ บรรณ
วิชำชีพมีคุณธรรม
จริยธรรมตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและ 
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ร้อยละของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
มีผลงำนเชิงประจักษ์
ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติทุกคน  
(ตัวชี้วัด 2.3) 

100 100 100 100 100 7. เสริมสร้ำง
แรงจูงใจให้ครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมี
ขวัญก ำลังใจใน
กำรท ำงำน 

ร้อยละของผู้บริหำรและ
ครูในโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำกลุ่ม 
10% ล่ำงได้รับกำร
พัฒนำ (ตัวชี้วัด 2.2.1)  
(ตัวชี้วัด 2.4) 

100 100 100 100 100 8. ส่งเสริมให้องค์
คณะบุคคลและผู้มี
ส่วนได้เสียวำงแผน 
สรรหำครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำร
และจ ำเปน็ของ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล    
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยปี 
มำตรกำร 

2559 2560 2561 2562 
4. ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
และ
สถำนศึกษำ
เน้นกำร
บริหำร
จัดกำรแบบ
มีส่วนร่วม
จำกทุกภำค
ส่วนอย่ำงมี
ประสิทธิภำ
พมีควำม
รับผิดชอบ
ต่อผลกำร
ด ำเนินงำน 

ร้อยละของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำที่
สำมำรถเบิกจ่ำย
งบประมำณได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 
-ภำพรวมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 96   
-งบลงทุนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 87 
(ตัวชี้วัด 3.1.1) 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

96 
 

87 

 
 
 
 
 
 

97 
 

90 

 
 
 
 
 
 

98 
 

92 

 
 
 
 
 
 

99 
 

95 
 

9.สนบัสนุนให้ส ำนักงำน   
เขตพื้นที่กำรศึกษำและ  
สถำนศึกษำบริหำร
จัดกำรโดยมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธิ ์

ร้อยละขององค์คณะ
บุคคลมีควำมเข้มแข็ง
ในกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีส่วนร่วม 
(ตัวชี้วัด 3.1.2) 

- 70 80 90 100 10. ส่งเสริมให้องค์
คณะบุคคลมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
และรับผิดชอบต่อผล
กำรด ำเนินงำน 

ร้อยละของมำตรฐำนที่
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถม 
ศึกษำชลบุรี เขต 3 
ผ่ำนกำรประเมินระดบั
ดีมำกข้ึนไป 
(ตัวชี้วัด 3.2.1) 

74.80 77 79 82 84 11. พัฒนำส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน  

ร้อยละของสถำนศึกษำ
ที่ใช้กำรวิจัยเป็นฐำนใน
กำรบริหำรจัดกำร  
(ตัวชี้วัด 3.2.4) 

- 10 20 30 40 12. พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

1.ร้อยละของสถำน 
ศึกษำทีม่ีระบบประกัน
คุณภำพภำยในเข้มแข็ง 
2.ร้อยละของ
สถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำร
รับรองคุณภำพภำย
นอกจำก สมศ. 
(ตัวชี้วัด 3.2.2) 

100 100 100 100 100 13. ส่งเสริมและพัฒนำให้  
สถำนศึกษำมีระบบกำร
ประกันคณุภำพภำยในท่ี
เข้มแข็ง และผำ่นกำร
รับรองคุณภำพกำรศึกษำ 
จำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
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กำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมี
คุณภำพ 
 

 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 กลุม่นิเทศ
ติดตำมฯ  พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ประจ ำปี 

2559 
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำย“ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้” 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน 
ส ำนักงำน  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

กลุ่มส่งเสรมิ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์
และค่ำนยิมหลักคนไทย 12 
ประกำร 

ค่ำยอบรมพัฒนำเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมใสสะอำดและ
ค่ำนิยมหลัก ของคนไทย 12 ประกำร 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 

ขับเคลื่อนเสริมสร้ำงสถำนศึกษำสุจริต“ใสสะอำด”ประจ ำปี 2559 

 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนใหไ้ด้รับโอกำสในกำร 
                พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำ ถึงกำรจัด
กำรศึกษำที่มีคุณภำพในรปูแบบ
ที่หลำกหลำย 

ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะชีวิตและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 

4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เสริมสร้ำง ติดตำม และพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

5.ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีองค์ควำมรู้ สมรรถนะและ 
ทักษะในกำรสื่อสำรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

พัฒนำครูด้ำน ICT รองรับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร
เรียนกำรสอน   
 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 

พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

กลุ่มบรหิำร 
งำนบุคคล 

6.เสริมสร้ำงให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ ยดึ
มั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรมตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

อบรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

หน่วยตรวจ 
สอบภำยใน 

ตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
(สถำนศึกษำเอกชน) 

กลุ่มส่งเสรมิ
สถำนศึกษำ
เอกชน 

 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ) 
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มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
7. เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 

ประชุมสัมมนำส่งเสริมสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูใน
วันครู ปี 2559 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8. ส่งเสริมให้องค์คณะบุคคล
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่
เกี่ยวข้องวำงแผนสรรหำครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
จ ำเป็นของโรงเรยีนและสังคม 

ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล
ในกำรวำงแผนสรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

9. สนับสนุนให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำบริหำรจัดกำร
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน บัญชี และพัสดุระดับ

สถำนศึกษำ 
10. ส่งเสริมให้องค์คณะ
บุคคลมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรและ
รับผิดชอบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน 

ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ 

นิเทศเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ     
นิเทศเต็มพิกัด 100 % 

11. พัฒนำส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน 

ประเมินผลเพื่อยกระดับสถำนศึกษำพอเพียง  
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
(สถำนศึกษำเอกชน) 

กลุ่มส่งเสริม
สถำน 
ศึกษำเอกชน ประชุมพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ (สถำนศึกษำเอกชน) 

พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสู่มำตรฐำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++(Smart Area) 
พัฒนำประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 
ติดตำมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
ประชุมสัมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 
ประชุมประเมินผลกำรกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มนโยบำย

และแผน ประชุมคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร (ต่อ) 
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มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

12. พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

- - 

13. ส่งเสริมและพัฒนำ   
ใหส้ถำนศึกษำมีระบบ   
กำรประกันคุณภำพภำยใน 
ทีเ่ข้มแข็งและผ่ำนกำร
รับรองคุณภำพกำรศึกษำ
จำก สมศ. 

สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 
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ส่วนที ่4 

กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
พ.ศ. 2559 - 2562 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจังหวัดชลบุรี เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จสำมำรถ
ผลักดันกำรท ำงำนของกลไกท่ีส ำคัญให้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิด เป้ำหมำย รวมถึงวิธีและกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือ 
น ำแผนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลลัพธ์ตำมท่ีตั้งเป้ำหมำย โดยหน่วยงำนยอมรับแนวทำง แผนงำน โครงกำรและพร้อม  
ที่จะน ำไปด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 จึงได้ก ำหนดแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จและกระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. กำรเผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2559 – 2562 โดยกำรมวีิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทุก
ระดับ มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. ผู้บริหำรกำรศึกษำเข้ำใจและผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3. ขับเคลื่อนด้วยกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำและเครือข่ำยกำรศึกษำ กลุ่มต่ำง ๆ ตำมพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมำย รวมถึงแสวงหำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น 
 4. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสำมำรถให้บริกำร
ได้ตรงกับควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 5. พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำมและกำรประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนโดยมีกำรพัฒนำตัวชี้วัดผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนทั้งในด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำในกำรประเมิน 
ผู้ประเมินและแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรติดตำมและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 - 2562 
เพ่ือหำข้อสรุปเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนว่ำได้ผลเป็นอย่ำงไร กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงไร 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ กำรประเมินในขั้นตอนนี้จะท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับควำมส ำเร็จ
และควำมล้มเหลวของกำรปฏิบัติงำน เพื่อจะน ำมำเป็นบทเรียนที่จะช่วยในกำรตัดสินใจส ำหรับกำรด ำเนินงำนใหม่ 
รวมทั้งกำรปรับปรุงโครงกำรซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับท่ีได้ประเมิน 
 ประเด็นที่น ำมำพิจำรณำในกำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลำของแผนพัฒนำกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 - 2562 ประกอบด้วย 
 1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย 
 เป็นกำรติดตำมและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้ำ (Input) หรือกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนว่ำเป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดในโครงกำรหรือกิจกรรมมำกน้อยเพียงใด 
 2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 เป็นกำรติดตำมและประเมินผลกระบวนกำร (Process) ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำร   
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงกำรสรุปปัญหำและอุปสรรค    
ในกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงไร 
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 3. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
 เป็นกำรติดตำมและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ว่ำสำมำรถด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ได้ตำมแผนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยหรือไม่ ทั้งนี้  
โดยใช้เป้ำหมำยและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก ำหนดเป็นเครื่องมือที่จะน ำไปติดตำมและประเมินผล โดยเปรียบเทียบ 
กับผลที่เกิดขึ้นจริงภำยใต้งบประมำณที่ได้รับ 
 4. กำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
 เป็นกำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงกำรหรือเป็นกำรประเมินผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำรว่ำนักเรียนและครูได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดในแต่ละโครงกำรและกิจกรรมหรือไม่ 
 ทั้งนี้ เป็นกำรติดตำมและประเมินผลโดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรว่ำผลกำรด ำเนินงำนได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรละกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหำกไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
สำเหตุ ปัญหำ อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้น ำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จำกโครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำว มำปรับปรุง
โครงกำรหรือกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 1. จัดท ำแสดงควำมคิดเห็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรให้สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 
 2. แตง่ตั้งคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพ ก ำหนดทิศทำง และก ำหนดร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 - 2562 ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำง 
กำรด ำเนินงำน จุดเน้น กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนพัฒนำ
จังหวัดชลบุรี แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 4. รวบรวมและเรียบเรียงรำ่งแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 - 2562 ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
 5. รับฟังควำมคิดเห็นร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 - 2562 จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะกรรมกำร 3 องค์คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำน
กลุ่มโรงเรียน เพ่ือขอทรำบควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 - 2562 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
 6. น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง 
มำปรับปรุงแก้ไขร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 - 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เพ่ือให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 7. จัดพิมพ์และเผยแพร่ เพ่ือให้โรงเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนต่อไป  

 



91 

แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 
 
 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร 
 

ที่ปรึกษำ  
1. นำยวิชัย  พวงภำคีศิริ      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3        
2. นำยจักพงศ์  สุวรรณรัศมี    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3       
  

คณะท ำงำน  
1. นำยสมพงษ์  บุหงำเกษมสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน      
2. นำงสำวเฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   
3. นำงส ำอำง  ชำญพนำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      
4. นำงจีระภำ  ยิ้มศิลป์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
5. นำงพิชฌำรักษ์  ภำนุมำส  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           
 

ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับ / เรียบเรียง / รวบรวม  
นำงพิชฌำรักษ์  ภำนุมำส  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


