
 



คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัด ใชเปนกรอบดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร     
จัดการศึกษา โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน     
ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ มีการวิเคราะหความสอดคลอง                
ของแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ     
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กลยุทธ และ
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํานโยบายและจุดเนนกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองยุทธศาสตร กลยุทธ ในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และ มุงสู  Thailand 4.0 

สาระสําคัญประกอบดวยทิศทางการพัฒนาการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเก่ียวของ

ทุกฝายเปนอยางดียิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือใหบรรลุพันธกิจท่ีกําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพทุกประการ 
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สวนท่ี 1 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          

พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546     

และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          

พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 อ 5 ใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา

รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ท่ีตั้งสํานักงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตั้งอยูหมูท่ี 8 ตําบลทายาง      
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย 76120 หมายเลขโทรศัพท 0 3246 1752 หมายเลขโทรสาร   
0 3246 1752 ตอ 204 เว็บไซต (Website)  http://www.pbi2.go.th  พิกัดตําบลทางภูมิศาสตร ละติจูด 
(Latitude)  12.930582 เหนือ (N) ลองจิจูด (Longitude)  99.906088 ตะวันออก (E) 

2. จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบงกลุมงานตามตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ       
ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขอ 6 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไวดังตอไปนี้ 
  1. กลุมอํานวยการ 

  2. กลุมนโยบายและแผน 

  3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

  5. กลุมบริหารงานบุคคล 

  6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  7. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  9. หนวยตรวจสอบภายใน 

  10. กลุมกฎหมายและคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pbi2.go.th/
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน   64   คน  

แยกรายละเอียดตามกลุมงานดังนี้ 

ท่ี รายการ ผอ.เขต รอง  

ผอ.เขต 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

ลูกจาง 

ประจาํ 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

รวม

ท้ังส้ิน 

1 ผูบริหารการศึกษา 1 3 - - - 4 

2 กลุมอํานวยการ - - 5 5 5 15 

3 กลุมนโยบายและแผน - - 6  - 6 

4 กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ  การสื่อสาร 

- - 2 - 3 5 

5 กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

- - 8 1 - 9 

6 กลุมบริหารงานบุคคล - - 7 1 1 9 

7 กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

- - 1 - 1 2 

8 กลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.ศึกษานิเทศก 

2.ธุรการ  

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

4 

1 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1 

 

 

4 

2 

9 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา - - 4 1 1 6 

10 หนวยตรวจสอบภายใน - - 1 - - 1 

11 กลุมกฎหมายและคดี - - 1 - - 1 

รวมท้ังส้ิน 1 3 40 8 12 64 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล  
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3. เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 อําเภอ 

ไดแก อําเภอทายาง อําเภอชะอํา อําเภอบานลาด อําเภอแกงกระจาน มีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางแสดงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

ทายาง 12 118 4 9 

ชะอํา 9 67 3 4 

บานลาด 18 115 1 14 

แกงกระจาน 6 52 - 6 

รวม 45 352 8 33 

ท่ีมา : ขอมูลกรมการปกครอง 

แผนท่ีเขตบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2 

อําเภอทายาง 
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อําเภอชะอํา 

 

 

 

อําเภอบานลาด 

 

 

 

 

 

 

อําเภอบานลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         อําเภอแกงกระจาน 
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4. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

    4.1 โรงเรียน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น จํานวน 123 
โรงเรียน ดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือโรงเรียน 

อําเภอชะอํา 
 จํานวน 26 โรงเรียน 

นิคมสรางตนเองเข่ือนเพชรฯ    บานหุบกะพง 

บานหนองยาว       ชาวไร 

บานรองระกํา                      บานหนองเผาถาน  

บานดอนขุนหวย      บานดอน 

บานนายาง        บานเนินทราย 

บานบางเกตุ                        บานบางเกา 

วัดโตนดหลวง                      บานทุงขาม 

บานโปงแย                         บานไรใหมพัฒนา 

บานรางจิก                         บานหนองเข่ือน 

วัดชางแทงกระจาด               บานดอนมะกอก 

บานอางหิน                        บานบอไร  

วัดหนองศาลา                     บานบอหลวง 

บานพุหวาย                        บานหนองขาม 

อําเภอทายาง  
จํานวน 45 โรงเรียน 

บานทามะริด  บานทุงโปง 

บานโพรงเข  บานยางชุม 

บานสารเห็ด  บานหนองเขาออน 

บานเขากระปุก บานโปงเกตุ 

บานหนองคอไก บานหนองตาฉาว 

บานเขาอางแกว บานหนองโรง 

บานสระพระ  บานหนองขานาง 

เข่ือนเพชร  วัดเข่ือนเพชร 

วัดทาขาม  วัดทาคอย 

บานทาไมรวก บานทาลาว 

บานหนองชุมแสง บานหนองเตียน 

วัดพระพุทธบาทฯ บานทากระเทียม 

บานทายาง  บานหนองแขม 

วัดเขากระจิว  บานหนองบวย 

สหกรณบํารุงวิทย บานหนองน้ําถาย 

บานหวยตะแกะ วัดเขาปากชอง 

วัดทาเหว  บานในดง 

บานดอนเตาอิฐ วัดตาลกง 

วัดมาบปลาเคา บานทาโล 

วัดวังไคร  บานทาหัวลบ 

บานแมประจันต บานหนองเกตุ 

บานหันตะเภา วัดหนองบัว 

วัดหนองจอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอบานลาด  

จํานวน 29 โรงเรียน 
วัดศาลาเขือ่น วัดอินจําปา 

วัดมวงงาม  วัดถ้ํารงค 

วัดโพธิก์ร ุ  วัดเขาทะโมน 

วัดทาศาลาราม วัดจันทาราม 

บานดงหวยหลวง วัดลาดศรทัธาราม 

วัดกุม  วัดหนองกาทอง 

วัดดอนกอก  บานแหลมทอง 

บานไรโคก  บานไรถิ่นนอย 

บานหนองไกเถือ่น วัดบอบุญ 

บานลาดโพธิ ์ วัดหวยเสือ 

วัดหวา  วัดชอมวง 

บานซองฯ  บานโปงสลอด 

วัดโพธิ์ลอย  บานหนองโสน 

บานพุตุม  บานหนองจอก 

วัดหนองแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอแกงกระจาน  

จํานวน 23 โรงเรียน 
ชลประทานแกงกระจาน    บานวังนางนวล 

บานตะเคียนงาม บานน้ําทรัพย 

บานตนเกด  บานแมคะเมย 

บานพุเข็ม  บานเขากลิ้ง 

บานหนองหงษ บานทาเรือ 

บานปาเด็ง  บานมะขามโพรง 

บานหวยกวางจริง บานหนองมะกอก 

บานหนองสะแก บานซอง 

บานทุงเคล็ด  บานหวยปลาดุก 

อ.ฮ.ลิงค  บานสองพ่ีนอง 

บานหนองปนแตก บานดานโง 

บานพุสวรรค                 บานหวยไผ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

         ขนาดของโรงเรียนในสังกัด 

จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน เปอรเซ็นต 

1 - 120 78 63.41 

121 - 200 30 24.39 

201 - 300 10 8.13 

301 - 499 3 2.44 

500 – 1499 2 1.63 

 

                            ท่ีมา  ขอมูลจากงานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน 
4.2 นักเรียน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีนักเรียนในสังกัดท้ังสิ้น  
จํานวน 15,219 คน โดยแยกรายอําเภอ แยกชั้น แยกเพศ รายละเอียดตามตารางขอมูลจํานวนนักเรียน ดังนี้ 
 
 

 

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 23 350 366 391 439 393 410 400 402 105 103 85 

หญิง 11 336 324 399 390 362 337 339 368 74 67 73 

รวม 34 686 690 790 829 755 767 739 770 139 170 158 

 

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 8 183 188 179 197 194 178 196 181 51 40 30 

หญิง 4 159 158 173 166 170 159 167 130 24 28 22 

รวม 12 342 346 352 363 364 337 363 311 75 68 52 

             

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 8 134 142 153 160 160 141 157 159 41 43 51 

หญิง 9 128 138 119 167 148 147 147 161 33 28 27 

รวม 17 262 280 272 327 308 308 304 320 74 145 78 

    

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 44 165 185 172 223 204 181 184 177 44 37 31 

หญิง 42 144 172 184 170 159 170 147 159 37 22 43 

รวม 86 309 357 356 393 363 351 331 336 81 59 74 

                     ท่ีมา  ขอมูล Data Management Center : DMC  ขอมูล ณ วันท่ี  18 กรกฏาคม 2563 

 

 

จํานวนนักเรียน แยกอําเภอ แยกช้ัน แยกเพศ 

ทายาง 

ชะอํา 

แกงกระจาน 

บานลาด 



๙ 
 

4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัด ท้ังสิ้น จํานวน 960 คน  ดังนี้ 

 

ตําแหนง ผอ.สพป. รอง ผอ.

สพป. 

ศึกษานิเทศก ผอ.ร.ร. รองผอ.ร.ร. คร ู รวม 

ครูผูชวย - - - - - 263 263 

คศ.1 - - - - - 214 214 

คศ.2 - - - 29 - 128 157 

คศ.3 - 3 5 48 4 263 323 

คศ.4 1 - - 1 - 1 3 

รวม 1 3 5 78 4 869 960 

 

ท่ีมา  ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล  
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5. ผลการประเมินคุณภาพ O-NET นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับสังกัด สพฐ.และระดับประเทศ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (องคการมหาชน) ไดประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน โดยมอบหมายใหศูนยสอบสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 นําเสนอผลการประเมินในรูปของคา
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอผลการประเมินราย
โรงเรียนภาพรวมระดับเขตพ้ืนท่ี รายละเอียดตามตารางการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ดังตอไปนี้ 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที 6 ปการศึกษา 2562 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                     
ปการศึกษา 2562 ของศูนยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดบัประเทศ 

X  S.D. X  S.D. ผลตาง X  X  S.D. ผลตางX  
ภาษาไทย 48.19 13.51 47.95 13.84 0.24 49.07 14.36 -0.88 
ภาษาอังกฤษ 29.11 11.08 30.86 13.93 -1.75 34.42 18.03 -5.31 
คณิตศาสตร 31.52 13.92 31.60 14.74 -0.08 32.90 15.82 -1.38 
วิทยาศาสตร 34.49 12.10 34.30 12.96 0.19 35.55 13.94 -1.06 
เฉลี่ยรวม 35.83 12.65 36.18 13.87 -0.35 37.99 15.54 -2.16 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมสาระท่ีมีคะแนนสูงสุด คือกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 48.19 รองลงมา คือกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 34.49 และ 31.52 ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ คาเฉลี่ยรอยละ 29.11 

เม่ือเปรียบเทียบกับระดับสังกัด พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัด             
มี 2 กลุมสาระ คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 
48.19 และ 34.49 และเม่ือเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยตํ่า
กวาระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืน ฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 
ปการศึกษา 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562
จํานวน 25 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับ      ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดบัประเทศ 

X  S.D. X  S.D. ผลตาง X  X  S.D. ผลตาง X  
ภาษาไทย 51.75 13.62 55.91 15.15 -4.16 55.14 15.33 -3.39 
ภาษาอังกฤษ 28.38 6.99 32.98 13.17 -4.60 33.25 13.69 -4.87 
คณิตศาสตร 22.21 10.29 26.98 15.94 -4.77 26.73 15.87 -4.52 
วิทยาศาสตร 28.33 7.10 30.22 8.63 -1.89 30.07 8.62 -1.74 
เฉลี่ยรวม 32.67 9.50 36.52 13.22 -3.85 36.30 13.38 -3.63 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมสาระท่ีมีคะแนนสูงสุด คือกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 51.75 รองลงมา คือกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และกลุม
สาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 28.33 และ 28.38 ตามลําดับ กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 22.21 

เม่ือเปรียบเทียบกับระดับสังกัด พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับสังกัด
ทุกกลุมสาระ 

เม่ือเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
ระดับประเทศทุกกลุมสาระ 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด ปปจจบุัน 
2563 

คาเปาหมาย 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. อัตราการเขาเรียน 100 100 100 100 100 100 
2. อัตราการเรียนตอ 
         - ชั้น ป.1 
         - ชั้น ม.1 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- O-NET ป.6 
- O-NET ม.3 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 
รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 
รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 
รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 
รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 
รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 
รอยละ 3 
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        ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 2 



๑๓ 
 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 นโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา 
1. การพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราโชบายพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

 การศึกษาตองมุงพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน คือ 
 ดานท่ี 1 มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง ยึดม่ันใน

ศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย และมีการเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 
 ดานท่ี 2 มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง - มีคุณธรรม รูจักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ/ชั่ว ดี ปฏิบัติแต

สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 
 ดานท่ี 3 มีงานทํา และมีอาชีพ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมใน

สถานศึกษาตองมุงมั่นใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงานทํางานจนสําเร็จ การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตรตองมีจุดหมายใหผู เรียนทํางานเปนและมีงานทําในที่สุด ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมี
อาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

 ดานที ่ 4 การเปนพลเมืองดี การเปนพลเมืองดี เปนหนาที ่ของทุกคน ครอบคร ัว
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการตองเสริมสรางใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี การเปน
พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน 
งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอ้ืออาทร 

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 40 ก 6 เมษายน 2560 
 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอน

วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการให
ประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และ
จัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษา
แหงชาติดวย 

 การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ไดตามความถนัดของตน และมีความร ับผ ิดชอบตอครอบคร ัว  ช ุมชน ส ังคมและประเทศชาติใน             
การดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน 

 ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําใน
การศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแก
กองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนใน
การลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการ
บริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
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3. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
ประเทศไทยมีการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) เพ่ือใชเปน

กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป เพ่ือใหการพัฒนาประเทศมีความตอเนื่องและมีแนวทาง
ท่ีชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูงภายในป 2579 ภายใต

ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยท่ีมีการพัฒนาอยางม่ันคง และยั่งยืน มีความเปนธรรมในสังคม ประเทศไทย
มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเขมแข็ง และเติบโตอยางมีคุณภาพ ทันสมัย 
รับผิดชอบโปรงใส ตรวจสอบได และประชาชนมีสวนรวม คนไทยในอนาคตจึงตองมีประสิทธิภาพและ
รวมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบท การพัฒนาในอนาคต มีทักษะในการวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีภูมิคุ มกันตอการเปลี ่ยนแปลง ภายในสังคมแหงการเรียนรู ที ่คนไทยสามารถเรียนรู ไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

3.2 เปาหมาย 
 1.) ความม่ันคง 
    1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ
ม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 

    1.2) ประเทศมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ที่เขมแข็ง เปนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
ม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

    1.4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต 
มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

    1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 2.) ความม่ังคั่ง 
    2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศใน

กลุมรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทา
เทียมกันมากข้ึน 

    2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

    2.3)  ความสมบูรณในทุนที ่จะสามารถสร างการพัฒนาคนอยางต อเนื ่อง ได แก           
ทุนมนุษย  ท ุนทางปญญา ทุนทางการเง ิน ท ุนที ่เป นเครื ่องม ือเครื ่องจ ักร ทุนทางส ังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



๑๕ 
 

 

3.) ความย่ังยืน 
    3.1) การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสราง
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

    3.2) การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

    3.3) ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 วัตถุประสงค 

 1.) เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท 
 2.) เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึงเทาเทียมเปนธรรม 
 3.) เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ 
 4.) เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 
3.4 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร ซ่ึงเก่ียวของกับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความม่ันคง 
  ยุทธศาสตรที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายใน 

ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโต

ของประเทศ 
  ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทา

เทียมและท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตรท่ี 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตรท่ี 4.1 การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
         ย ุท ธ ศ า ส ต ร ที ่ 5 . 1  ก า ร จ ัด ร ะ บ บ อ น ุร ัก ษ  ฟ น ฟ ูแ ล ะ ป อ ง ก ัน ก า ร ทํ า ล าย

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมี

ขนาดท่ีเหมาะสม 
  ยุทธศาสตรท่ี 6.2 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตรที่ 6.3 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม

และเปนสากล 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป 
ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสําคัญคือ 

  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เปนเ งื ่อนไขที ่จําเปนสําหรับการพัฒนาที ่ยั ่งย ืนซึ ่งมุ งเนนการพัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ 
สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดี มีความสุขและอยู
รวมกันอยางสมานฉันท 

  2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับ
คนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติ
ที่ดีรับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ 
ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

  3) ยึด“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจน
ประจําชาติวา“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

  4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579”ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา
ควบคูกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 

  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

  6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” 
  4.1 วัตถุประสงค 

  1.) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคน
เกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2.) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

  3.) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา 
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  4.) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดลอมใหสามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

  5.) เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการ
ทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  6.) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

  7.) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ 
ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและโลก 

4.2 เปาหมายรวม ประกอบดวย 
  1.) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื ่นรู  มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาท ัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

  2.) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางท่ัวถึง และเปนธรรม 

  3. ) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบ
การผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ
สูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

  4.) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 

  5.) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย 

  6.) มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย 
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 

4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ ่งเ กี ่ยวของกับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  1) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญ
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกาย
และใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการ
พัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอ
สังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บน
พื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีเปาหมาย 1) ใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น 
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3) คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
โดยการปรับเปลี ่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ดวยการสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวิน ัย จ ิตสาธารณะ รวมทั ้งเร งสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา ดวยการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ นใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน สงเสริมแรงงานให มีความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัย
ตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

  2) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ให
ความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา
และสาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซ่ึงเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
จากที่ไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และมุงเนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะ
แรงงานและการใชนโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และ
การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได 
และใหความชวยเหลือที่เชื ่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุ มรอยละ 40 รายไดต่ําสุด 
ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุอาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพ และ
การสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา โดยมีเปาหมาย เพื่อ
เพิ ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ดวยการเพิ่มโอกาสใหกับกลุ มเปาหมาย
ประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดาน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การไดรับขยายการคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ 
(Welfare) ที ่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบอาชีพและ
ยกระดับรายได โดยขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือนการสนับสนุนคา
เดินทางไปยังสถานศึกษา การใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในพ้ืนท่ีหางไกล 

  3) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ประเด็นทาทายที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการ
บริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาชเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยมีเปาหมาย สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
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  4) ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ   
สูความมั่งคั ่งและยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็น
ตางทางความคิดและอุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา โดยมีเปาหมายเพื่อปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น โดยการรักษา
ความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธาํรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ ดวยการสรางจิตสํานึก
ของคนในชาติใหมีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและ
สรางความตระหนักถึงความสําคัญ และปองกัน แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต       
โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐาน
ความแตกต างทางอ ัตล ักษณและชาต ิพ ันธุ  เ พื ่อขจ ัดความข ัดแย ง  ลดความร ุนแรงตามแนวทาง          
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

  5) ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ   
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง เพ่ือใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดาน
ใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคต
ในป 2579 โดยมีเปาหมาย เพื่อลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการและการใหบริการของภาครัฐ การเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นใหอยูสูงกวารอยละ 50 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดวยการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใสทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา สามารถใหบริการ
ประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ    
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ องคกรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลางมี
ขนาดเล็กลง และราชการบริหารสวนทองถิ ่นมีขนาดที ่เหมาะสมกับพื ้นที ่ร ับผิดชอบ และปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม รวมทั้งสราง   
ความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทยใหครอบคลุมภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้ง
เพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต   

  6) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม     ให
ความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให
ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว โดยมีเปาหมาย เพิ่มความเขมแข็งดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
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5. แผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579     
เพ่ือใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปน
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต 
โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผนคือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาว
ขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2567 ไดกําหนสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ไดแก 1) การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา(Access) คนไทยทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ไดอยางทั่วถึง 2) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity)สถานศึกษาทุกแหงใหบริการการศึกษาแกผูเรียน
ทุกคนทุกกลุมเปาหมาย ไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ระบบการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ สามารถพัฒนาผู เร ียนใหบรรลุข ีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 4) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่
คุมคาและบรรลุเปาหมาย 5) ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

 5.1 วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

 5.2 วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ (Objective) 
  1.) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. ) เพื ่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีค ุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่

สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติ 

  3.) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรัก
สามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.) เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อม
ล้ําภายในประเทศลดลง 

 5.3 ยุทธศาสตร 
  1.) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2.) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ 
  3.) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  4.) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
  5.) การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6.) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 5.4 เปาหมายสุดทาย (Ends) 
   1.) ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

ที ่ม ีอยู ในตัวตนของแตละบุคคล มีค ุณลักษณะนิส ัย/พฤติกรรมที ่พึงประสงคและอยู อยางพอเพียง             
มีองคความรู ที ่สําค ัญ และทักษะการเร ียนรู ที ่เชื ่อมโยงกับการทํางานในศตวรรษที ่ 21 มีท ักษะ             
การดํารงชีวิต และทักษะความรู ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

   2.) ประชากรทุกชวงวัยสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และการเรียนรู จากระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน หลากหลาย และสนองตอบความตองการของผูเรียน  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผานกระบวนการศึกษาและการเรียนรู มีระบบการทดสอบ วัดและประเมิน
ผลลัพธ การเรียนรู(Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ภายใตระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู(Knowledge based Economy) ที่เอื้อตอการสรางสังคมแหงปญญา และการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ที ่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู และเรียนรูไดดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

   3. ) สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ       
ดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถใหบริการการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบท
เชิงพื้นที่ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เปนศูนยกลาง
ของการบริการดานการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเปนภาคเศรษฐกิจหนึ่งของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคท่ีสรางรายไดใหกับประเทศไทย 

   4.) ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ สําหรับการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานจากการมีสวนรวมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคสวนของสังคม 
ผานการเสียภาษีตามสิทธิและหนาที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการรวมรับภาระคาใชจาย
ทางการศึกษา 

   5.) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ รวมทั ้ง เ พิ ่มผล ิตภาพของทุนมนุษย  (productivity) ที ่ตอบสนอง         
ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหประเทศสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มี
รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางยั่งยืน ภายใตพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 

6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนนให
ความสําคัญในการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2560 – 2574 กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติตางๆ ทั้งในมิติดานความมั่นคง มิติดาน
เศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งไดวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายใน(SWOT) ที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ไดแก สถานการณความขัดแยง
ของคนภายในประเทศอันเนื่องมาจากปญหาทางการเมือง ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
การติดกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปญหาคุณภาพแรงงาน 
โครงสรางประชากรเขาสูการเปนสังคมสูงวัย การเปดเสรีภายใตขอตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การกาว
กระโดดของเทคโนโลยีไปสูสังคมดิจิทัลเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของโลก (SCGs) อํานาจหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายไดกําหนดไวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) 



๒๒ 
 

 

พุทธศักราช 2557 คําสั ่งห ัวหนาคณะร ักษาความสงบแหงชาติ (มาตรา 44) ร ัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั ้งใช ผลการประเม ินของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ผานมา การตรวจสอบสถานภาพดานตางๆ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน และการคาดการณแนวโนมการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
อนาคตมาใชในการรวมวิเคราะห ซ่ึงประกอบดวย 

  6.1 เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 
  1.) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2.) กําลังคนไดร ับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ

ประเทศ 
  3.) มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
  4.) คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  5.) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี

สวนรวมจากทุกภาคสวน 
  6.2 วิสัยทัศน  
“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
  6.3 พันธกิจ 
   1.) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
   2.) เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงเทาเทียม 
   3.) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.4 ยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ที่มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพและดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

   ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุงหวังให
มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ 

   ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ ที่มุงหวังใหกําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพ    
การแขงขันของประเทศ และมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน    
ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

   ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ที่มุงหวังใหการบริการการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการและดานความเทาเทียม 

   ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุงหวัง
ใหคนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการ ดานความเทาเทียม และดานประสิทธิภาพ 
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   ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ที่มุงหวังใหมีการใชทรัพยากรทั้งดานงบประมาณและบุคลากรไดอยางคุมคา ไมเกิด
การสูญเปลา และมีความคลองตัว ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดานประสิทธิภาพ 
 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
   สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน ได กําหนดนโยบาย ป งบประมาณ            
พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
อนาคต และมุงสู Thailand 4.0 ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 และมีวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาประสงค และนโยบาย ดังนี้ 
   วิสัยทัศน 
   สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
   พันธกิจ 
   1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   2.พ ัฒนาผู เ ร ียนให ม ีความสามารถและม ีความเป น เล ิศทางว ิชาการ เ พื ่อสร างข ีด
ความสามารถในการแขงขัน 
   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู เรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
   4. สรางโอกา ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผู เรียนทุกคนไดรับการบริการทาง
การศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  
   5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะดานภาษา
และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
   7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

   นโยบาย 

   1. ดานความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

 2.  ดานโอกาส 
      2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
      2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมี

คุณภาพตามาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั ้งส งเสร ิมและพัฒนาผู เร ียนที ่มี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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      2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู ในการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน        
เพื่อปองกันไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดร ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 

               2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  ดานคุณภาพ  
        3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู เรียนมีความรู  มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ี

จําเปนของโลกในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  

      3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจ ิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ ่มขีดความสามารถใน         
การแขงขันและการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

     3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) 
ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู แบบลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรู ที ่สรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษา      
เพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

 4. ดานประสิทธิภาพ 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนและสอดคลอง
กับบริบทของพ้ืนท่ี 

     4.3 บริหารจัดการโรงเร ียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที ่ม ีจํานวนนักเร ียนชั ้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 

     4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา
ท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     4.6 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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 กลยุทธหนวยงาน 
 1.การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2.การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 3.การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 4.การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 5.การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

  ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์/ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการ 
  1.การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนในการสราง
ภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม
ในทุกรูปแบบ 

75 80 

2 รอยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ศึกษาตอในโรงเรียน
ของรัฐเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 ของนักเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษา 

20 - 

3 คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานในวิชาหลัก  
(O-NET) ป 2561 (34.73) 

35.77 35.83 

 

  2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
1 รอยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
80 - 

 

  3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
1 รอยละของผู เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคมและสติปญญา 
80 97.81 

2 ร อยละขอ งน ัก เ ร ียน ที ่ม ีค ะแนนผลการทดสอบทางก ารศ ึก ษ า
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)รอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน (*) 

  

3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

15,219 15,219 

4 รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

80 91.25 

5 จํ า น ว น ส ถ า น ศ ึก ษ า ที ่ไ ด ร ับ ก า ร ส ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน ก า ร พ ัฒ น า
ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 

123 123 
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6 ร อยละของคร ูสอนภาษาอ ังกฤษในระด ับชั ้นประถมศ ึกษาและ
มัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใช
ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

80 100 

7 รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ตนที่ไดรับการเตรียมความ
พรอม ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 

8 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สรางสมดุลทุกดาน
และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล 

80 80 

9 ร อยละของน ัก เ ร ียน ที ่ไ ด ร ับกา รค ัดกรอง เ พื ่อพ ัฒนาพห ุป ญญา
รายบุคคลเพ่ิมข้ึน 

80 100 

10 รอยละของนักเรียนที่ไดร ับการพัฒนาใหมีความรู  สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในดานตางๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยู
รวมกันในสังคมอยางสอดคลองตามสภาพความตองการและบริบท
ของแตละพื ้น ที ่ ตลอดจนความทาทายที ่เป นพลว ัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 

80 100 

 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 เปาหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 เทานั้น 
 

  4. การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากรกลุม
อายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) 

 
 

80 
80 
80 
80 

 
 

100 
100 
100 

84.65 
2 จํานวนผูเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและ

การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม
ความจําเปน 

80 100 

3 ร อยละของสถานศ ึกษา ใน เขต พื ้น ที ่ก า รศ ึกษาพ ิเ ศษ ได ร ับ ก า ร
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

80 - 

4 รอยละของนักเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน 

80 100 
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  5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
1 รอยละของนักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
80 100 

 

  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
1 จํานวนกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 1 2 
2 โครงการของ สพฐ.ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติเพ่ิมข้ึน 80 100 
3 รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) ไมนอยกวารอยละ 
85 

70 73.50 

4 รอยละของนักเรียนสังกัด สพฐ.มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย
สุจริต 

80 100 

5 รอยละของสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ
และความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

80 100 

 
วิสัยทัศนจังหวัดเพชรบุรี 
 “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู นากิน นาเท่ียวระดับประเทศ” 
ยุทธศาสตร (Strategies) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ียั่งยืนดวยหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร และใหเติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเมือง การคา การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
จุดยืนจังหวัดเพชรบุรีดานการศึกษา 

                 1.สรางเมืองเพชรบุรีใหเปนสังคมคุณภาพท่ีมีเอกลักษณของการเปนสังคมอุดมปญญา สังคมเอ้ือ
อาทรตอกันสังคมแหงโอกาสสําหรับทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม สังคมคุณธรรมเขมแข็ง และเปนสังคม
แหงความเก้ือกูลแบงปน มุงพัฒนาใหเปนตนแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ท่ีเปนเมือง นาอยู นากิน นาเท่ียว 
                 2.การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเนนใหมี
ความอุดมสมบูรณ มีระบบการจัดการท้ังตนทางกลางทางและปลายทาง ท่ีมีประสิทธิภาพในการเปนแหลง
ตนทุนท่ีมีคุณคาตอระบบการเกษตร การทองเท่ียว การพัฒนาจังหวัด และวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชนมุงสราง
จังหวัดใหมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรีดานการศึกษา 
                การเสริมสรางความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ียั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธจังหวัดเพชรบุรีดานการศึกษา 
                 เสริมสรางความพรอมของจังหวัดใหมีศักยภาพในการเปนเมืองแหงการเรียนรู พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงกาวสูสากล 

สถานภาพดานการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

 

จุดยืนจังหวัดเพชรบุรีดานการศึกษา 
                 1.สรางเมืองเพชรบุรีใหเปนสังคมคุณภาพท่ีมีเอกลักษณของการเปนสังคมอุดมปญญา สังคมเอ้ือ
อาทรตอกันสังคมแหงโอกาสสําหรับทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม สังคมคุณธรรมเขมแข็ง และเปนสังคม
แหงความเก้ือกูลแบงปน มุงพัฒนาใหเปนตนแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ท่ีเปนเมือง นาอยู นากิน นาเท่ียว 
                 2.การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเนนใหมี
ความอุดมสมบูรณ มีระบบการจัดการท้ังตนทางกลางทางและปลายทาง ท่ีมีประสิทธิภาพในการเปนแหลง
ตนทุนท่ีมีคุณคาตอระบบการเกษตร การทองเท่ียว การพัฒนาจังหวัด และวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชนมุงสราง
จังหวัดใหมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร 

 

  วิสัยทัศนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
     “ประชากรมีความม่ันคงในชีวิต มีศักยภาพในการแขงขัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง” 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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8. ทิศทางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทบทวนภารกิจและกําหนดแผนการดําเนินโครงการกิจกรรมแนวทางการ
ดําเนินงานโดยวิเคราะหจากกรอบนโยบายดานสังคมของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายการพัฒนาบูรณาการการศึกษากลุมจังหวัดนํามา
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกภายในองคกรใหเปนปจจุบันแลวกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
กลยุทธและเปาหมายการดําเนินงานบริหารการจัดการศึกษาในอนาคตเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดทุกระดับไดใช
เปนกรอบในการดําเนินงานท่ีสอดคลองเชื่อมโยงสัมพันธ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

8.1 วิสัยทัศน 
  “เปนองคกรคุณภาพทางการศึกษา สรางคนดี มีความสุขบนพ้ืนฐานความเปนไทย กาวไกลสูศตวรรษท่ี 21” 

8.2 พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. สงเสริม  สนับสนุน พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21  
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 
๕. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 
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8.3 คานิยมองคกร  

“พลัง 2 (พลังกาย พลังใจ) พัฒนา 3 (พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาตน) 

 

 

8.4 เปาประสงค 
๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู เรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู  คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู  มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๔. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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8.5 กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
กลยุทธท่ี 2 : การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธท่ี 3 : การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธท่ี 4 : การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

8.6.จุดเนน 
๑) การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา  
๒) พัฒนานักเรียนใหอานออก เขียนได คิดเลขเปน  100% 
3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรียนสูงกวาระดับประเทศ อยางนอยรอยละ 3 
4) สงเสริมผูเรียนใหมีความใฝรู คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และมีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อยาง

นอยรอยละ 80 
5) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซ่ือสัตยสุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู  
5. อยูอยางพอเพียง 6. มุงม่ันในการทํางาน 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ 

6) สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค รอยละ ๑๐๐ 

7) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ รอยละ 100 
8) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพท้ังระบบเชื่อมโยงกับ

การเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย รอยละ 100 
9) สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ รอยละ 100  
10) สงเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ รอยละ 100 
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        แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 
 

สวนท่ี 3 
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แผนปฏิบตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม เปนไปตามกรอบ   

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12          

(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและ

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายจุดเนนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผลวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2 โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                    

ในวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท เพ่ือใชสําหรับบริหารจัดการศึกษา ดังนี ้

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน (งบดําเนินงาน) จํานวน  3,534,000  บาท 

     1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  จํานวน  2,914,000  บาท 

     1.2 คาสาธารณูปโภค  จํานวน     620,000  บาท 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จํานวน  1,466,000  บาท  

 

ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 
ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ 

1 งบบริหารสํานักงาน 

- คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ  2,914,000 

- คาสาธารณูปโภค               620,000   

รวมงบประมาณงบบริหารสํานักงาน 3,534,000   

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- กลยุทธท่ี  ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ   73,000 

- กลยุทธท่ี  ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ   200,00๐ 

- กลยุทธท่ี  ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   180,610 

- กลยุทธท่ี  ๔  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพมีมาตรฐาน 

                        และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

160,000 

- กลยุทธท่ี  ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 137,950 

- กลยุทธท่ี  ๖ การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 714,440 

รวมงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพฯ 1,466,000   

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 5,000,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

ตารางแผนการใชจายงบดําเนนิงาน งานประจํา ปงบประมาณ 2564 จําแนกเปนรายไตรมาส 

รายการ 
งบ 

ประมาณ 

การเบิกจาย 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

คาปฏิบัติงานการนอกเวลาราชการ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

คาซอมแซมยานพาหนะ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

คาซอมแซมครุภณัฑ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

คาใชสอยในการตอ พรบ.รถยนต 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

คาใชจายในการประชุม(กตปน./

ผูบริหาร/พุธเชา ฯลฯ) 
150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

คาตอบแทนลูกจาง  1,604,000 401,000 401,000 401,000 401,000 

คาใชสอยอ่ืนๆ/นํ้าดื่ม/คาขนขยะ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

คาวัสด ุ 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

คาสาธารณูปโภค 620,000 155,000 155,000 155,000 155,000 

รวมคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,534,000 883,500 883,500 883,500 883,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

ตารางงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสดงโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามกลยุทธ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                     กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญข้ันความรูเบ้ืองตนเพ่ิมเตมิ 

ข้ันความรูท่ัวไป 

73,000 สงเสริม งบพัฒนาฯ 

 รวม  73,000 

 

กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 กีฬาสานสมัพันธ เสมาเพชร 2 (นักเรียน) 200,00๐ สงเสริม งบพัฒนาฯ 

 รวม 200,00๐ 

 

                กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ประชุม ผอ.สพป./รองผอ.สพป./ผอ.ร.ร./ ผอ.กลุม/หนวย 

บุคลากรทางการศึกษา 

150,000 อํานวยการ งบพัฒนาฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและตรวจสอบความถูกตอง แบบ

รายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (ปพ.3) 

30,610 สงเสริม งบพัฒนาฯ 

 รวม 180,610 

    กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

                   มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 1 พัฒนาทักษะทางดานภาษาไทย 160,000 นิเทศ งบพัฒนาฯ 
 รวม 160,000 

 

กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 1 พัฒนาสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี และกิจกรรม 5 ส 137,950 อํานวยการ งบพัฒนาฯ 

 รวม 137,950 

 

                   

 



๓๗ 
 
 กลยุทธท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ

การควบคุมภายในใหกับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 

  23,600   อํานวยการ งบพัฒนาฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสรางประสิทธิภาพการบรหิารงาน    

การจัดการศึกษา 

  91,260 อํานวยการ งบพัฒนาฯ 

3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ    

สพป.เพชรบุรี เขต 2 

400,000 แผน งบพัฒนาฯ 

4 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ฯ 100,000 ICT งบพัฒนาฯ 

5 ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2564   59,580 ตรวจสอบภายใน งบพัฒนาฯ 

6 อบรมการจดัทําแผนปฏิบัติการ   40,000 แผน งบพัฒนาฯ 

 รวม 714,440 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

นายสุรวิทย  ทับเหล็ก  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 

นายมานิตย  สีสงา    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2  

นายอดิศร   โยธะชัย     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 

นายสิทธิชัย  สารมาศ           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 

คณะทํางาน 

1. นางสาวสุขสันต  ไชยนิล    ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
2. นางนิภา  อยูเย็น   ผูอํานวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย   
3. นางณัฎฐิยา  แกวถาวร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
4. นางประกาย  แสนกลา  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
5. นางสุภัตรา  ชะเอม   ผูอํานวยการสงเสริมการจัดการศึกษา 
6. นายเอกลักษณ  พุดเหียง   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี                  

                                          ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     7. นายพงษโรจน  เรืองศรี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี  

                                          ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ 
     8. นายปรีชา  รอดมี   นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี      

 9. นางกันตกมล  บุญนําศิริจิต   นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี                 
                                          ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

     10. นางฉันทิสา  พุมไสว  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี  
                                          ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     11. นายสาโรจน  นุษพรรณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     12. นางศศิธร  อวมกลับ    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     13. นางทิพวรรณ  ใจปราศรัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     14. นายอดุล  ออนละมูล   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     15. นางกชพรรณ  เบญจานุกร  เจาพนักงานธุรการ 
     16. นายภมร  สุขมาก   เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
     17. นายตรีภพ  เทียนฟก  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

 

 

                     

 



http://www.pbi2.go.th

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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