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ส่วนที่ 1
บทนำ
--------------------------------------------------------------------------ควำมเป็นมำ
โลกปัจจุบันได้เข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งถือว่าข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญต่อการตัดสินใจและ
สภาพของโลกาภิวัตน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อน การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจทาน
กระแสของโลกาภิวัตน์ได้ โดยต้องปรับตามให้ทันกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป กลไกสาคัญที่ช่วยให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวางแผน ซึ่งการวางแผนเป็นเครื่องมือที่สาคัญของการบริหาร ที่เน้น
การทางานที่สัมพันธ์กับงานที่เป็นพันธกิจของหน่วยงาน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือบอกทิศทางและแนว
ทางการปฏิบัติงาน ในทุกระดับและทุกประเภทของการทางานที่ เป็นระบบ จากการปฏิรูปการศึกษาที่
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้
เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนของส่วนราชการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้
จากความสาคัญดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งเป็น
หน่วยงานอานวยการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด จึงได้จัดทา “แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2563) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดประชุ มเพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 , ผู้แทนคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวิเคราะห์
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกาหนดนโยบาย การนานโยบายสู่การปฏิบัติทั้งในระดับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) อีกครั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2558 เพื่อกาหนดจุดเน้น ตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการและงบประมาณ
จากกระบวนการวางแผนดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม บนข้อมูลสารสนเทศที่
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ ในการ
กาหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อสร้างโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสุดท้ายคือ คุณภาพของการศึกษาอย่าง
แท้จริงต่อไป
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อำนำจหน้ ำที่ของสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำภำรกิจ (Assign mission)

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา พ.ศ. 2553 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
กากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัด
และการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้ แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศึกษา
12) ปฏิบั ติห น้ าที่อื่น เกี่ย วกับกิจการภายในเขตพื้น ที่การศึกษาที่ มิได้ระบุให้ เ ป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
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สภำพทั่วไป
การจั ดทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในครั้งนี้ ได้ศึกษาสภาพทั่วไปเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. สภาพทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี
2. สภาพทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1. สภำพทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี
คาขวัญของจังหวัดปทุมธานี
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้ำว เชื้อชำวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้ำพระยำ
ก้ำวหน้ำอุตสำหกรรม”
วิสัยทัศน์ : “ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์”
ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา
ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร
หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
(ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอบางไทร อาเภอบางปะอิน และอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาเภอหนองแค และอาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร และอาเภอปากเกร็ด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธำนี

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้าโดยมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลาง
จังหวัดในเขตอาเภอเมืองปทุมธานีและอาเภอสามโคก ทาให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยาได้แก่ พื้นที่ใ นเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว
กับพื้นที่บางส่วนของอาเภอเมือง และอาเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของ
แม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมืองบางส่วน อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง อาเภอหนองเสือ
อาเภอลาลูกกา และบางส่วนของอาเภอสามโคกโดยปกติระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทาให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็น
บริเวณกว้าง
และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา สาหรับพื้นที่ทางฝั่ง
ซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจานวนมาก สามารถ
ควบคุมจานวนปริมาณน้าได้ ทาให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า
การแบ่งเขตการปกครอง
ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อาเภอ 60 ตาบล 466
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7
แห่ง เทศบาลตาบล 12 แห่ง และองค์การบริการส่วนตาบล 45 แห่ง อาเภอประกอบไปด้วย อาเภอ
เมืองปทุมธานี อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก
และอาเภอหนองเสือ
ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องอาหารการกิน
รวมถึงธรรมชาติและชุมชนริ มน้า วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญที่น่าสนใจ รวมทั้งยังรักษา
เอกลักษณ์การเป็นเมืองการเกษตรควบคู่กับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการไว้ได้ จังหวัด
ปทุมธานี มีความหลากหลายทั้งทางด้านประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ล ะชุมชน โดยเฉพาะถึงการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดปทุมธานี มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน และ 2 ฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นวัดต่างๆ
มากมาย เช่น วัดหงส์ปทุมมาวาส วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้ อม ฯลฯ ซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี อีกทั้ง ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมทาให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะในจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ทาให้มี
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การเข้ามาทางานในจังหวัดปทุมธานีเป็นจานวนมาก แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานีได้แก่
วั ด เจดี ย์ ท อง วั ด ศาลเจ้ า วั ด ไผ่ ล้ อ ม รวมไปถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น การท่ อ งเที่ ย วแบบเรี ย นรู้ เช่ น
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง ชาติ
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน
สังกัดกระทรวงวัฒ นธรรม รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิ ต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สาหรับภาพลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานีนอกจากดอกบัวแล้วคือ “ตุ่มสามโคก”
สาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไปเช้า เย็นกลับ ซึ่งจาก
สถิติที่สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 6 รวบรวมพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 มีรายได้จาการท่องเที่ยวจานวน 790.86 ล้านบาท และข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มีรายได้จาก การท่องเที่ยว 800.4 ล้านบาท
สภาพปัญหาทั่วไปในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จั งหวัด ปทุมธานี เป็ น จั งหวัดที่ มีการเจริญเติ บโตทางด้านเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว ทาให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม จากเดิม ที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สภาพการณ์ดังกล่าว ทาให้จังหวัดปทุมธานี
เป็นแหล่งรองรับการเข้ามาหางานทาจากคนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาหา
งานทา นอกจากนี้การที่จังหวั ดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
หลายแห่งทาให้มีเยาวชนเข้ามาศึกษาในจังหวัดปทุมธานีเป็นจานวนมาก ดังนั้น จังหวัดปทุมธานีจึงเป็น
แหล่งรองรั บปัญหาที่เกิดขึ้นจากปั จจัยดังกล่าว อาทิเช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและการที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑล ซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญจึงทาให้เกิดการเรียกร้อง
ต้องการในการรับบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สูง จากสภาพปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว สามารถจาแนกปัญหาที่
เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี้
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
สถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดปทุมธานียังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในทุกอาเภอ
การค้ามีอยู่ในเขตพื้น ที่ 5 อาเภอ เรียงตามลาดับ คือ อาเภอเมือง อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี
อาเภอลาลูกกา อาเภอลาดหลุมแก้ว พื้นที่ลาเลียงมีอยู่ในเขตพื้นที่ 4 อาเภอ คือ อาเภอคลองหลวง
อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา อาเภอลาดหลุมแก้ว การพักยาปรากฏในอาเภอคลองหลวง และอาเภอ
ธัญบุรี
พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา และ
อาเภอลาดหลุมแก้ว เนื่องจากยังคงเป็นพื้นที่ที่มีทั้งการค้า การแพร่ระบาด การลาเลียง และการพักยาเสพ
ติด โดยเฉพาะตลาดไท นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิ ต ห้างสรรพสินค้า
เซียร์รังสิต สถานบันเทิง โรงแรมและหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัย
ราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานบริการน้ามันบริเวณ รอยต่อของจังหวัด รวมทั้งบริเวณ
ก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ
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2. สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาได้ จัด ตั้ ง ขึ้น ตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 โดยอาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่
การศึกษา โดยคานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น
ด้วย และมาตรา 34 ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้มีการจัดตั้งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นในทุกเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับจังหวัดปทุมธานีมี 3 เขต คือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกอบด้วย 4 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก และอาเภอคลองหลวง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอลาลูกกา อาเภอหนองเสือ และอาเภอธัญบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี
สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
ตำรำงแสดงจำนวนโรงเรียนภำครัฐในสังกัดแยกตำมเขตพื้นที่อำเภอ
อำเภอ
ภำครัฐบำล
ภำคเอกชน
รวม
ธัญบุรี
11
23
34
ลาลูกกา
30
23
53
หนองเสือ
26
2
28
รวมทั้งสิ้น

67

48

115

ตำรำงแสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
โรงเรียนในสังกัด

จำนวนโรงเรียนเปิดสอนในระดับ
อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 ม.1-ม.6

อำชีวะ

รวม

อ.1–อ.3

อ.1-ป.6

ป.1-ป.6

ภาครัฐ

0

45

0

20

2

0

0

67

ภาคเอกชน

12

22

2

2

9

0

1

48

รวม

12

67

2

22

11

0

1

115

ตำรำงแสดง กำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (4 ขนำด ภำครัฐ) ตำมจำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558
ประเภทโรงเรียน (4 ขนำด)
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

ไม่เกิน 120
121 – 600
601 – 1,500
1,501 คนขึ้นไป

14
44
5
4
67

20.90
65.67
7.46
5.97
100

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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ตำรำงแสดงกำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (7 ขนำด ภำครัฐ) ตำมจำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58
ประเภทโรงเรียน จำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียน ร้อยละ จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
1 – 120
15
22.39
14
20.90
ขนาดที่ 2
121 – 200
17
25.38
19
28.36
ขนาดที่ 3
201 – 200
8
11.94
8
11.94
ขนาดที่ 4
301 – 500
13
19.40
12
17.91
ขนาดที่ 5
501 – 1500
11
16.41
10
14.93
ขนาดที่ 6
1501 – 2500
2
2.99
3
4.47
ขนาดที่ 7
2500 ขึ้นไป
1
1.49
1
1.49
รวมทั้งสิ้น

67

100

67

100

ตำรำงสรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ระดับ
นักเรียน
ห้องเรียน
ห้อง : นักเรียน
ก่อนประถมศึกษา

3,989

182

1:22

ประถมศึกษา

18,067

636

1:28

มัธยมศึกษาตอนต้น

4,228

127

1:33

มัธยมศึกษาตอนปลาย

421

12

1:35

รวมทั้งสิ้น

26,705

987

1:28

ตำรำงสรุปข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน (คน)
ข้าราชการครู เชี่ยวชาญ
1
ข้าราชการครู ชานาญการพิเศษ
236
ข้าราชการครู ชานาญการ
311
ครูผู้ช่วย
448
พนักงานราชการ
16
ครูอัตราจ้าง
183
ลูกจ้างชั่วคราว
111
หมายเหตุ แหล่งข้อมูลจาก “ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน 2558) แผ่นพับ”

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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ตำรำงสรุปข้อมูลบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน (คน)
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2

1

รอง ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต 2

8

ศึกษานิเทศก์

16

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

45

ลูกจ้างประจา

8

ลูกจ้างชั่วคราว

6

รวมทั้งสิ้น
84
หมายเหตุ แหล่งข้อมูลจาก “ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน 2558) แผ่นพับ”

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาปทุ มธานี เขต 2 ได้ด าเนิน การขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ 2558 และสรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 เด็กปฐมวั ย ทุกคนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคมและสติปัญญาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.2 การประเมินการอ่าน การเขียน การคิดคานวณของนักเรียน
1.2.1 ผลการประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่องตามจุดเน้นการพัฒนาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวนนักเรียนที่ทดสอบ 2,642 คน ผลปรากฏ
ว่า อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 38.80 อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 25.51 และอยู่ในระดับ
วิกฤต (ระดับปรับปรุงและระดับไม่เข้าใจการอ่าน) คิดเป็นร้อยละ 35.69
1.2.2 ผลการประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่องตามจุดเน้นการพัฒนาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียนที่ทดสอบ 2,863 คน ผลปรากฏ
ว่า อยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 50.05 อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 28.57 และอยู่ในระดับ
วิกฤต (ระดับปรับปรุงและระดับไม่เข้าใจการอ่าน) คิดเป็นร้อยละ 21.38
1.3 นั กเรี ยนทุ กคนผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นคุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช. 2551 ระดับดีขึ้นไป
1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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ควำม
สำมำรถ

ปีกำรศึกษำ 2555
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ประเทศ เขต

ผลต่ำง

ปีกำรศึกษำ 2556
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ประเทศ เขต

ผลต่ำง

ปีกำรศึกษำ 2557
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ประเทศ เขต

ด้ำนภำษำ

42.94

41.47

-1.47

50.42

49.47

-0.95

50.80

50.86

0.06

ด้ำนคำนวณ

37.45

32.64

-4.81

36.70

33.92

-2.78

42.20

40.80

-1.40

ด้ำนเหตุผล

45.92

44.17

-1.75

45.20

44.41

-0.79

48.66

50.23

1.57

รวมทุกด้ำน

42.10

39.43

-2.67

44.17

42.60

-0.98

46.55

47.30

0.08

ผลต่ำง

จากตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2557 พบว่า ผลการเปรียบ
เทียมค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุ พบว่า พัฒนาการทั้ง 3 ด้านมีแนวโน้มสูงขึ้น
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
- แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจาแนกรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 6
ที่
สำระกำรเรียนรู้
เขตฯ
สพฐ.
ประเทศ
ภาษาไทย
1
44.85
44.03
44.88
คณิตศาสตร์
36.32
38.06
2
36.77
วิทยาศาสตร์
41.45
42.13
3
40.97
ภาษาต่างประเทศ
36.02
4
32.24
32.88
สังคมศึกษาฯ
50.67
5
49.89
49.03
6
สุขศึกษาและพลศึกษา
52.20
54.40
50.77
7
ศิลปะ
45.61
45.67
44.24
8
การงานอาชีพฯ
56.32
57.66
55.24
คะแนนเฉลีย่
45.31
45.74
44.24

จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 3 กลุ่มสาระฯ ที่มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ และเปรียบเทียบค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. พบว่า ทุกกลุ่มสาระฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ สพฐ.
ยกเว้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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- แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2555 - 2557 ดังนี้
กลุ่มสำระ
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
คะแนนเฉลีย่ ระดับเขตพื้นที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ

ค่ำคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
2555
2556
2557
45.14
44.81
45.74
44.44
44.02
45.31
45.07
44.27
44.85
43.57
37.39
36.32
32.78
29.92
41.45
33.68
39.09
32.24
35.97
35.65
54.40
55.18
62.81
54.40
52.85
47.53
45.67
56.39
55.52
57.66

แนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลง
ลดลงทุกปี
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ลดลงทุกปี
ไม่แน่นอน

1.5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
- แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศจาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่

สำระกำรเรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7
8

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
คะแนนเฉลี่ย

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
เขตฯ
32.61
25.27
34.29
25.18
43.23
57.07
41.51
42.19
32.27

สพฐ.
35.39
29.59
38.77
27.09
46.94
59.72
43.24
45.87
40.83

ประเทศ
35.20
29.65
38.62
27.46
46.79
59.32
43.14
45.42
40.70

จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่ำ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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- แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2555 - 2557 ดังนี้

กลุ่มสำระ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ

ค่ำคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
แนวโน้ม
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ กำรเปลี่ยนแปลง
2555
2556
2557
42.50
40.47
40.70
ไม่แน่นอน
39.17
37.30
37.67
ไม่แน่นอน
51.70
40.44
32.61
ลดลงทุกปี
24.23
22.11
25.27
ไม่แน่นอน
31.04
34.03
34.29
เพิ่มขึ้นทุกปี
25.42
27.25
25.18
ไม่แน่นอน
42.14
35.75
43.23
ไม่แน่นอน
53.87
56.41
57.07
เพิ่มขึ้นทุกปี
41.12
41.45
41.51
เพิ่มขึ้นทุกปี
43.85
40.93
42.19
ไม่แน่นอน

1.5.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
- แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศจาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ที่
สำระกำรเรียนรู้
เขตฯ
สพฐ.
ประเทศ
1 ภาษาไทย
42.68
51.41
50.76
2 คณิตศาสตร์
16.39
21.72
21.74
3 วิทยาศาสตร์
28.19
32.67
32.54
4 ภาษาต่างประเทศ
18.43
23.12
23.44
5 สังคมศึกษาฯ
32.82
36.81
36.53
6 สุขศึกษาและพลศึกษา
48.42
52.48
51.94
7 ศิลปะ
32.62
34.90
34.64
8 การงานอาชีพฯ
44.74
49.71
49.01
คะแนนเฉลี่ย
33.04
37.85
37.57
จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่ำ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ
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- ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557 ดังนี้

กลุ่มสำระ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ

ค่ำคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
2555
2556
2557

36.70
32.01
37.39
18.31
28.60
16.88
32.40
50.15
29.80
42.58

37.45
32.29
40.32
15.44
26.52
19.03
28.51
58.21
26.50
43.81

37.58
33.04
42.68
16.39
28.19
18.43
32.82
48.42
32.62
44.74

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นทุกปี
เพิ่มขึ้นทุกปี
เพิ่มขึ้นทุกปี
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
เพิ่มขึ้นทุกปี
ไม่แน่นอน
เพิ่มขึ้นทุกปี

1.7 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1.7.1 การแข่งขัน ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2555
- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ลาดับที่ 18 ( ระดับประถมศึกษา)
- ระดับชาติ ได้ลาดับที่ 31
1.7.2 การแข่งขัน ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2556
- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ลาดับที่ 27 ( ระดับประถมศึกษา)
- ระดับชาติ ได้ลาดับที่ 30
1.7.3 การแข่งขัน ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ. 2557
- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ลาดับที่ 30 ( ระดับประถมศึกษา)
- ระดับชาติ ได้ลาดับที่ 101
1.8 การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวั ลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.8.1 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ผ่ำนกำรคัดเลือกระดับจังหวัดปทุมธำนี
ประจำปีกำรศึกษำ 2555 ดังนี้
1. ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต โรงเรียนขนาด
ใหญ่ ระดับประถมศึกษา
2. ประเภทนักเรียน
- โรงเรี ย นขนาดกลางระดั บ ประถมศึ ก ษา ได้ แ ก่ เด็ ก ชายปวริ ศ ร์
ศรีษาพันธ์ โรงเรียนกลางคลองสิบ
- โรงเรียนขนาดกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงรสสุคนธ์
ปิ่นมณี โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
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1.8.2 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัล
ดังนี้
1. ประเภทสถานศึกษา รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต
โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา
2. ประเภทนักเรียน รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่
- เด็กหญิงสุพิชญา ตรีสมุทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนขนาดใหญ่
ระดับประถมศึกษา
- เด็กหญิงวรรณพร มีสุข โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. ประเภทสถานศึ กษา รำงวั ลชมเชย ได้ แก่ โรงเรียนประสานมิ ตร
โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับก่อนประถมศึกษา
4. ประเภทนั ก เรี ย น รำงวั ล ชมเชย ได้ แ ก่ นางสาวผกาวั ล ย์
เอี่ยมรัตนโยธิน โรงเรียนธัญบุรี
1.8.3 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัล
ดังนี้
1. ประเภทสถานศึกษา รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์
รังสิต โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา
2. ประเภทสถานศึกษา รำงวัลชมเชย ได้แก่
- โรงเรียนโรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนขนาดใหญ่
ระดับก่อนประถมศึกษา
- โรงเรียนวัดนิเทศน์ โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา
2. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
เด็กปฐมวัย ทุกคนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคมและสติปัญญาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2551 จานวน 5,112 คน
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 จานวน 5,112 คน คิดเป็น ร้อยละ 100
2) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จาก
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สพป.ปทุ ม ธานี เขต 2 จ านวน 3,011 คน เข้ า เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จานวน 3,011 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในสังกัด
สพป.ปทุ ม ธานี เขต 2 จ านวน 1,081 คน เข้ า เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (สายสามั ญ
สายอาชีพ หรือเทียบเท่า) ปีการศึกษา 2558 จานวน 994 คน คิดเป็นร้อยละ 91.95
2.3 นักเรียนออกกลำงคัน
- นักเรียนออกกลางคัน ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จานวน 5 คน
- นักเรียนออกกลางคัน ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จานวน 5 คน
2.4 กำรพัฒนำเด็กพิกำรให้ได้รับกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557 ใน
โรงเรียนทั่วไป จานวน 49 โรงเรียน รวมเด็กพิการ จานวน 913 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น
รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลายหลาย จานวน 913 คน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2

15

2.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ได้ดาเนินการช่วยนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จานวน 40 คน และปีการศึกษา 2558 จานวน
15 คน027137153
3. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผลการดาเนิ น งานที่เกิดกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิด
ชูเกียรติ ดังนี้
3.1 รางวัลจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปี 2556 ดังนี้
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จานวน 52 คน
3.2 รางวัลจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปี 2557 ดังนี้
- รางวัลครูดีในดวงใจ จานวน 1 คน ได้แก่ นายพิสิษฐ สุดจิตร์
โรงเรียนวัดพวงแก้ว
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จานวน 12 คน
3.3 รางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2557 รางวัล
ข้าราชการและลูกจ้างประจา “สพฐ.ดีเด่น” ปี 2557 ระดับประเทศ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางพนิดา
พงษ์ประเสริฐ กลุ่ม 3 ระดับปฏิบัติการ หรือ ปฏิบัติงาน
3.4 ผลการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.4.1 สรุปผลการคัดเลือก ประจาปี พ.ศ. 2556
1) ประเภทผู้สอน ได้แก่
1.1 นายธัชยพงษ์ ปาละหงษา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วทิ ยาคาร
1.2 นายณรงค์วิทย์ นากสุก
โรงเรียนวัดเขียนเขต
1.3 นางดวงเนตร เรืองสระ
โรงเรียนวัดเขียนเขต
1.4 นายพรศิลป์ ศรีเรืองไร
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่
1.5 นางสาวศยานิตย์ เอหิตานันท์ โรงเรียนกลางคลองสิบ
2) ประเภทผู้สนับสนุน ได้แก่
2.1 นายวริทธิ์นนั ท์ มงคลภคบัณฑิต รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
2.2 นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์ นายช่างเทคนิคชานาญงาน
3.4.2 ผลการคัดเลือก ประจาปี พ.ศ. 2557
1. ประเภทผู้บริหาร ได้แก่
1.1 นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
1.2 นายพิษณุ คนชื่อ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วทิ ยาคาร
2) ประเภทผู้สอน ได้แก่ นางนิภากรณ์ นากสุก
โรงเรียนวัดเขียนเขต
3) ประเภทผู้สนับสนุน ได้แก่ นายสกล ศิริบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว
สพป.ปทุมธานี เขต 2
3.5 ข้าราชการครูได้รับเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
3.5.1 ปี พ.ศ. 2558 จานวน 34 ราย ประกอบด้วย
- ครู จานวน 30 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 3 ราย
- ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย
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3.5.2 ปี พ.ศ. 2557 จานวน 79 ราย ประกอบด้วย
- ครู จานวน 77 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย
- ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย
3.5.3 ปี พ.ศ. 2556 รวม 42 ราย ประกอบด้วย
- ครู จานวน 38 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 3 ราย
- ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย
4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
4.1 สถานศึ ก ษาในสั งกั ด ทุ ก โรงมีร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เข้ ม แข้ ง ครบ
องค์ประกอบตามกฎกระทรวง
4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบสาม ดังนี้
ระดับ

จำนวนโรงเรียน
ที่เข้ำรับ
กำรประเมิน

จำนวนโรงเรียน
ที่รับทรำบผลกำร
ประเมิน

ปฐมวัย

67 โรง

67 โรง

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

67 โรง

67 โรง

ผลกำรประเมิน
รับรองคุณภำพ
67 โรง
(ร้อยละ 100)
61 โรง
(ร้อยละ 91.04)

ไม่รับรอง
คุณภำพ

หมำยเหตุ

6 โรง
(ร้อยละ 8.96)

4.3 การเปรียบเทียบผลคะแนนการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 (KRS) สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้(KRS)
ปี 2556

ปี 2557

คะแนนประเมิน

คะแนนประเมิน

มิติภำยนอก (External Impacts)

4.36841

4.09549

-0.27292

มิติภำยใน (Internal
Management)

4.39275

4.51484

0.12209

รวม

4.37956

4.20822

-0.17134

มิติ
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4.4 การเปรี ย บเที ย บผลคะแนนการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 (ARS) สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
กลยุทธ์

ปี 2556

ปี 2557

ผลต่ำง

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตร

2.78

3.89

1.11

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย

4.35

4.16

-0.19

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน

3.40

4.60

1.20

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5.00
5.00
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.83
5.00
0.17
ตาม หลักธรรมาภิบาล
รวมเฉลี่ย
4.26
4.56
2.29
4.5 สรุปค่าคะแนนตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 (3 ปีย้อนหลัง)
ค่ำคะแนน
ค่ำคะแนน
ปีงบประมำณ พ.ศ.
ตำมคำรับรอง
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS)
(KRS)
2555
4.17761
4.24057
2556
4.37956
4.26255
2557
4.20822
4.56061
4.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ดังนี้
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ

คะแนน ระดับ
ที่ได้รับ คุณภำพ
28.60

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี

40

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

40

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

35

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

28

ดีมาก

30.00

ดีเยี่ยม

30

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

คะแนน ระดับ
ที่ได้รับ คุณภำพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ

30

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล

30

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป

30

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ

30

ดีเยี่ยม

30.00

ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้

25

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

25

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร

5

ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

20

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

25

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี

20

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รบั สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐานเท่าเทียมกัน
และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

10

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

20

ดีมาก

88.60

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

คิดเป็นร้อยละ

4.7 กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
จานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ คือ อัตราการเกิดที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อจากัดของโรงเรียนขนาด
เล็กคือ ครูไม่ครบชั้น งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากได้รั บจัดสรรงบประมาณตามจานวนรายหัวของ
นักเรียนที่มีจานวนน้อย การบริหารขาดความคล่องตัวยึดหยุ่นเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ยาก และโรงเรียนขนาดในสังกัดมี
แนวโน้มที่จานวนครูผู้สอนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การทดสอบผลการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
(NT) ปี การศึก ษา 2557 ของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ปรากฏว่า มี โ รงเรี ยนที่มี คะแนนค่า เฉลี่ ยสู งกว่ า
ระดับประเทศ ในความสามารถด้านภาษา จานวน 7 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ในความสามารถด้านคานวณ จานวน 5 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสุงกว่า
ระดับประเทศในความสามารถด้านเหตุผล จานวน 6 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3
ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ จานวน 7 โรงเรียน
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก ปรากฏว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ดังนี้
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1. สูงกว่าระดับประเทศ จานวน 7 กลุ่มสาระ ได้แก่ โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์
2. สู งกว่ าระดับ ประเทศ จานวน 5 กลุ่ มสาระ ได้แก่ โรงเรี ยนวั ดลานนา และ
โรงเรียนศาลาลอย
3. สูงกว่าระดับประเทศ จานวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
4. สูงกว่าระดับประเทศ จานวน 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ และโรงเรียนจตุพิธวราวาส
5. สูงกว่าระดับประเทศ จานวน 1 กลุ่มสาระ ได้แก่ โรงเรียน วัดอดิศร โรงเรียน
ร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล และโรงเรียนแสนจาหน่ายวิทยา
ผลการบริหารจัดการ
- โรงเรี ย นขนาดเล็ กได้ คั ด เลื อ กโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่มี วิ ธี ป ฏิบั ติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ (Best
Practive) ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 โรงเรียน เรียง
ตามลาดับ ได้แก่ โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ โรงเรียนวัดลานนา และ โรงเรียนนิกรราษฎร์
บูรณะ ซึ่งโรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ ได้เป็นตัวแทนในการเข้าคัดเลือกระดับโซนภูมิภาค
ภาคกลาง โซน 1 จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การเรียนการ
สอนแบบคละชั้น
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ส่วนที่ 2
นโยบำยที่เกีย่ วข้องกับกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 2
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
วิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย
1. นโยบายของรัฐบาล
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
4. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 – 2563)
5. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
8. สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
9. วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552 – 2559)
10. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
11. ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
12. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
13. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
14. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 – 2560
16. ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 - 2562
1. นโยบำยรัฐบำล
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามคาแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1) จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ งการศึ กษาในระบบและ
การศึกษาทางเลื อกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พั ฒ นาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่ อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรี ยนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่ เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเป็ น เครื่ อ งมือช่ ว ยครู ห รื อเพื่ อการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง เช่ น การเรี ยนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
7) ทะนุ บ ารุ ง และอุ ป ถัม ภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนั บสนุ นให้ องค์ก รทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสั นติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8) อนุรั กษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพมี
ความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็ นไทย สามารถ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึก
ความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
เป้ำประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลักความ
สมานฉันท์สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
3. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ครูและบุคลากรทางการศึ กษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอปวารณาตัวที่
จะทางานร่วมกันกับทุกท่านในกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอเชิญชวนผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค หลับตานึกย้อนอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรา จนเป็นเหตุให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามา
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ทางาน ถือว่าเป็นการเข้ามาในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อมายุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งใน
ส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปในทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะเป็นพื้นฐานของความยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศซึ่ ง
ต้องใช้เวลานานและมีแผนงานทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว งานของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงต้องมีแผนปฏิรูปทั้ง 3 ระยะเช่นกันด้วย
ดังนั้น ขอให้ทุกคนตระหนักว่าห้วงเวลานี้ไม่ใช่ห้วงเวลาปกติที่ทุกคนจะทางานแบบปกติ แต่ต้อง
ทางานแข่งกับเวลา ขอให้ละทิ้งความขัดแย้งและหันมามองนักเรียนตัวน้อยๆ ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา เพื่อ
ปฏิรู ป งานด้านการศึกษา อัน จะส่ งผลให้ ลู ก หลานของเรามีชีวิตที่ส ดใสและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ต่อจากนี้ อาจจะต้องรบกวนเวลาทุกคนมากขึ้น เพราะมีงานเร่งด่ว นที่จะต้องทา มีงานที่
ต้องการผลลั พธ์มากขึ้น และเร็ ว ขึ้น โดยภายหลั งรับฟังนโยบายแล้ ว ขอให้ หั ว หน้าส่ ว นราชการแปลง
นโยบายไปสู่แผนงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง
จุดเน้นและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. กระแสพระรำชดำรัสเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
2. นโยบำยนำยกรัฐมนตรี
1) ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4) เร่งปรับหลักสูตร/ตาราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้ทันปีนี้
ช่วยแก้ไข ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
6) ปรับหลักสูตร ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
8) ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9) นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
นโยบำยทั่วไป
1. กำรจัดทำแผนงำนโครงกำรเริ่มใหม่
- ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทาเพื่ออะไร
- ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรอง
อะไรบ้างที่ต้องทาเพื่อให้บรรลุงานหลัก อะไรที่ต้องทาก่อน อะไรที่ต้องทาที่หลัง
- ต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขา
อะไรบ้าง แต่ละสาขา ต้องการกี่คน ฐานข้อมูลที่ดีจะทาให้การวิเคราะห์แม่นยา
2. กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
- หาปัญหาที่ผ่านมาทาไมทาไม่สาเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ที่
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ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม เพราะบางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว
3. แผนงำน/โครงกำรพระรำชดำริ
- โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง
- โครงการไหน เป็นดาริของพระองค์ใด ทาแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการให้การ
สนับสนุนอย่างไร
4. งบประมำณ
- โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย
- การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทาแผนงาน
โครงการบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รับ และการปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาการงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาการ
กับสานักงบประมาณ
5. เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุม
ทางไกล โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจในองค์กร สามารถถ่ายทอดคาสั่งไปยังหน่วย
รองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ
6. อำนวยกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
- เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรีย น/นอกโรงเรียน, ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกัน
ต่อต้านผู้อานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้
ทุกหน่วยไปกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือทาการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด
- ใครต้อง Take Action
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวทาอย่างไร
- การรายงานด่วน ฯลฯ
7. กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม
- ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมกาหนดหลักสูตร
- การรับนักเรียนเข้าไปทางานขณะที่ยังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา
8. จะให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพื้นที่ต่ำง ๆ ของแต่ละแท่งเข้ำทำงำน
- ทบทวนบทบาทหน้าที่
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้
- สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่
9. โครงกำรจัดอบรมสัมมนำ ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ
- ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา
10. ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร
11. ให้มีกำรนำ ICT เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงอย่ำงกว้ำงขวำง
- ปัจจุบัน ได้ดาเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากั บสถานี
วิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการ
สื่อสาร เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ
12. ให้ควำมสำคัญกับเทคนิคกำรสอนและกำรสื่อ
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13. ให้ควำมสำคัญกับบรรยำกำศในกำรทำงำน
- ให้ความสาคัญกับการประดับธงประจาพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติ
ไทยในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ
- ความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่
- การรักษาความปลอดภัย
- แผนเผชิญเหตุ
14. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครู
- เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง
15. กำรประเมิน เพื่อควำมก้ำวหน้ำต้องสอดคล้องกับผลกำรพัฒนำผู้เรี ยน ทั้งควำมรู้ และ
คุณลักษณะและทักษะชีวิต
16. กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อาทิ
- โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
17. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรนำเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน
- สามารถดาเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น
ราอวยพร การแสดง
- ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร
นโยบำยด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ)
1. กำรเปลี่ยนค่ำนิยมอำชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมำเข้ำสู่ระบบอำชีวะมำกยิ่งขึ้น
- ทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จบแล้วได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้
- ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทันที
- การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสร้างความปลอดภัย
- ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
- ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการ
รักการประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า
2. กำรทำให้วิทยำลัยอำชีวะมีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
- ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคมี
- การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์
- การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ เช่น
การเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน
3. จัดกำรศึกษำอำชีวะมำตรฐำนสำกล
- การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น
เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน
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นโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำ (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ)
1. กำหนดบทบำทกำรผลิตนักศึกษำให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิ ศของแต่ล ะ
สถาบัน เพื่อลดความซ้าซ้อน
2. Outcome ที่สถำบันอุดมศึกษำควรมี เช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจาก
ทรัพยากรท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3. สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
1. กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก
สะกดคาโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
- กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้อง
อ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น
2. กำรดูแลเด็กออกกลำงคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้
หากเด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทางานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อใน
สถานศึกษาของ กศน.
3. ปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลา
เหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจา
4. กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
6. กำรประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน
- การประเมิ น ครู / นั ก เรี ย น/โรงเรี ย น หาความสมดุ ล ระหว่ า งการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทย
ฐานะให้เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7. กำรดูแลรักษำสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมี
ตรรกะ-มีเหตุมีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะทาให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็น
เรื่องที่ไม่ดี 2) ระบบการซ่อมบารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการ
ใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิ ดชอบที่ชัดเจน
เพื่อให้การบารุงรักษามีความต่อเนื่อง 3) การจาหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน
8. กำรดูแลเรื่องสวัสดิกำร
- ให้ความสาคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตาแหน่ง วิทยฐานะ
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- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและ
จัดระบบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้อง
สร้างจิตสานึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย
9. กำรขยำยโครงกำรธนำคำรขยะในสถำนศึกษำ
- ปลู ก ฝั ง การคั ด แยกขยะและทิ้ งขยะให้ ถู กที่ แ ก่นั ก เรี ย น นิ สิ ตนั ก ศึก ษาในทุ กระดั บ
การศึกษาและทุกสังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ
สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี2558
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย)
1. การจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทาง
การศึกษาในระบบโรงเรียน
- ทั้งในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
- โดยจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายของ
สานักงาน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ดาเนินการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้นักศึกษา กศน.และประชาชน มีความตระหนักใน
ความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. กาหนดให้ กศน.ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
6. พัฒนาคนทุกช่วงวัย
- โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
แนวทำงกำรทำงำน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการทางาน 3 ลักษณะ เพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านการศึกษาข้างต้นทั้งหมด ได้แก่
- ทำงำนแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์
ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
- ทำงำนแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เมื่อมี
การสั่งงานไปแล้ว จะไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และช่วยแก้ปัญหา หากงานนั้นต้อง
ข้ามแท่ง ก็จะต้องข้าม อย่าไปหยุดและจะไม่มีหยุด
- ทำงำนแบบ Lively คือการทางานแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งการจะทางานแบบนี้ได้
ผู้ร่วมงานต้องมีความเข้าใจเนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามที่จะสร้างให้ทุกท่านเข้าใจเนื้องานที่จะทา สร้าง
ให้เห็นประโยชน์ร่วมกันกับสิ่งที่กาลังทา เมื่อเข้าใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะมีความสุขที่
จะทา เพราะใจเราจะไม่ต่อต้าน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการทางาน
ทั้ ง นี้ ต้ อ งกำรให้ เ กิ ด กำรขั บ เคลื่ อ นร่ ว มกั น ทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต่ ผู้ บ ริ ห ำรองค์ ก รหลั ก
ผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จนถึงผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำต่ำงๆ ที่
จะต้องขับเคลื่อนตำมกันไปทั้งหมด
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4. ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2558 – 2563)
หลักการ แนวคิดปฏิรูปการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทุกประเทศนามาใช้เป็น
นโยบายหลักสาหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้
สามารถอยู่ ร่ ว มกับ คนอื่นได้ ด้วยการบริห ารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา
กาหนดให้มีการปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆด้าน ซึ่งการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิรูป เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้
เป็ น พลเมือ งดี มีค วามเป็ น ไทย มี ความรู้ ความสามารถ จึง ต้องจัด การศึก ษาให้ สั ม พัน ธ์ เ ชื่อ มโยงกั บ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีศักยภาพแข่งขันทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก
สภาวะการศึกษาไทย
1.คุณภำพกำรศึกษำ

- ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบว่ามีสถานศึกษาจานวนมากไม่ได้มาตรฐาน
ด้ำนผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ด้ำนครู พบปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ายัง
ไม่มีการกระจายการบริหารจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
- ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา
2551 – 2555 เกือบทั้งหมดต่ากว่า ร้อยละ 50 และผลการทดสอบ NT พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ากว่ามาตรฐานในรายวิชาที่สาคัญ เช่น วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูปการศึกษา
ที่ผ่านมา ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและ
ผลการทดสอบระดับชาติและระดับสากล
2.โอกำสและกำรเข้ำถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจากัด ได้แก่ การ
รวมศูนย์ในการบริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนอง
ความต้องการเชิงพื้นที่ การจาแนกครูตามความถนัด
ทิศทางการศึกษาสาหรับคนไทยในอนาคต
ข้อเสนอของ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ TDRI หัวใจสาคัญของการปฏิรูป
1. สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียน
รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น
2. การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21
3. ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณ
ให้พื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น สร้างระบบให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอแนวทางการ
ปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยมีคุณภำพ และมำตรฐำนระดับ
สำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
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เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กรอบแนวทาง 1
ประเด็น

กรอบแนวทาง 2
ประเด็น
กรอบแนวทาง 3
ประเด็น
กรอบแนวทาง 4
ประเด็น

กรอบแนวทาง 5
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กรอบแนวทางที่ 1
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 2
ประเด็น

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
นักเรียนดี เก่ง มีความสุข
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน
2. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
3. ปฏิรูปการบริหารจัดการ
ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
ปฏิรูปหลักสูตรตารา / หนังสือเรียน
1.ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และการมีงานทา
3.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก
4.พัฒนาตาราเรียน/หนังสือ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
1.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา
1.ส่งเสริมการผลิต จัดหา ใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้
การปฏิรูปการวัดและประเมินผล
1. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรู้แนวใหม่โดยเน้นมาตรฐานและ
ตัวชีว้ ัด
3. ส่งเสริมการนาผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล
5. จัดทาคลังข้อสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เขตการศึกษา
ปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1. พัฒนาระบบนิเทศ กากับ ติดตาม เป็นแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก์
2. พลิกโฉมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DL Thailand
ปฏิรูปกำรพัฒนำวิชำชีพ
ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา
1.ปรับระบบผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา
2.ปรับระบบการสะหาให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู
ปฏิรูประบบการพัฒนาครู
1. กาหนดสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับครู
2. ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับครู
3. กาหนดให้ครูมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN
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กรอบแนวทางที่ 3
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 4
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3
กรอบแนวทางที่ 1
ประเด็น

กรอบแนวทางที่ 2
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 3
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 4
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 5
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 6
ประเด็น

4. กาหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเน้นการใช้ action learning
ในสถานที่ปฏิบัติงาน เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง
5. กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู
6. กาหนดให้มีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จาเป็น
ปฏิรูปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
1. พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่จูงใจให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู
2. จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้สมกีบวิชาชีพชั้นสูง
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
ปฏิรูปความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
1. ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับ
สมรรถนะการสอนของครูและผลงานที่เกิดขึ้นจริง
ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำร
ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา
1. สร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้บริหาร
การศึกษาและผู้ปกครอง
3. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ
4. สร้างภาวะผู้นาให้กับผู้บริหารการศึกษา
ปฏิรูประบบการวางแผน
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางระบบเดียว
2. กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิรูประบบงบประมาณ
1. กระจายอานาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ปฏิรูปโครงสร้างอานาจหน้าที่
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ.
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพื้นที่การศึกษาให้มีเอกภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
ปฏิรูปการกากับ ติดตาม และประเมินผล
1. เพิ่มประสิทธิภาพการกากับ ติดตาม และประเมินผล
ของ สพฐ. และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

ยุ ท ธศำสตร์ ร ะยะเร่ ง ด่ ว น ของคณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นาการศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ (ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558)
มี
วัตถุประสงค์เพื่อดูและการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่
1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – ม.6 ต้องเลือกเรียนวิชา
เสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้
อย่างแท้จริง
5. ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้าง
โอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมี
คุณภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติ ศาสตร์และความเป็นไทย
สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสานึกความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
เป้ำประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลัก
ความสมานฉันท์สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
3. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
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10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2559 – 2563 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารจั ดการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานของประเทศไทย มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คนมี พั ฒ นาการที่
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และการทางานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดเน้นการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
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ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
1.3 นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒนา เต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 คร ูได ้ร ับการพ ัฒนาองค ์ความรู้ และท ักษะในการสื่ อสารม ีสมรรถนะในการสอนอย ่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้าน ให้ มี ประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์ก ร คณะบ ุค คลและผู้มีส ่ว นได้ส ่ว นเส ีย ที่เ กี่ย วข้อ ง วางแผนและสรรหาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.1 สถานศึก ษา สำนัก งานเขตพื้น ท ี่ก ารศึ ก ษา และสำนัก บริห ารงานการศึก ษาพิ เศษ
บริหารจัดการโดยมุง่ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล การดำเนินงาน
3.2 หน่ ว ยงานในสั งกั ด สานั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานทุ ก ระดั บ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. นโยบำยเร่งด่วนที่ดำเนินกำรแล้ว
- ปรับลดเวลาเรียน ผ่อนคลายหลักสูตร
- จัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12
ประการ
- ลดภาระของครู ปรับลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเด็ก
- ลดการสอบ O-NET เหลือ 5 กลุ่มสาระ
- ยกเลิกการสอบ LAS ป.1-2, 4, 5, และ ม.1-2, 4-5
- ปรับลดขนาดห้องเรียนประถมศึกษา 30 คน มัธยมศึกษา 40 คน
2. ยุทธศำสตร์เร่งด่วน (2559)
2.1 เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 2558
- เรียนแบบแจกลูกสะกดคา
- BBL
- อบรมครู 65,000 คน ประเมินผลต่อเนื่องทุกโรงเรียน
2.2 ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ
- จัดการศึกษา ทวิศึกษา ม.ปลาย 450 โรง 35,000 คน
- สอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา 550 โรง
- ส่งเสริมการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่
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2.3 พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
- ใช้ระบบ CEFR โดยความร่วมมือของ ม.เคมบริส และ บริติสเคาท์ซิล
- สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- ประเมินครู พัฒนาครู จัดทาสื่อการศึกษา
- จัดการศึกษาในระบบใหม่สาหรับนักเรียน
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผลิตคุรุทายาท
- สรรหาครูดีเข้าสู่ระบบ
- พัฒนาด้วยระบบ TEPE จัดตั้งศูนย์ 77 จังหวัด และ 9 ศูนย์หลัก
อบรมครู 400,000 คน
2.5 พัฒนาคุณลักษณะเด็กไทย
- ส่งเสริมการสอนประวัติศาสตร์
- การสอนหน้าที่พลเมือง
- สร้างคุณลักษณะคนไทย 12 ประการ
2.6 พัฒนาระบบ ICT
- DLTV 15,533 โรง
- DLTV 14,500 โรง
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาสื่อและส่งเสริมการศึกษาทางไกล
2.7 ลดเวลาเรียนของเด็กไทย
- ปรับลดเวลาเรียน เน้นวิชาหลักช่วงเช้า และจัดกิจกรรมเสริมทักษะช่วงบ่าย
เริ่มภาค 2 ปีการศึกษา 2558
- จัดระบบการเรียนในโรงเรียนนาร่อง 3,500 โรง
3. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ (2559 – 2563)
3.1 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้า
- การสร้างโอกาสระดับกลุ่ม/พื้นที่
- ค่าใช้จ่ายและระบบสนับสนุน
- การรับนักเรียน
- ลัดปัญหาออกกลางคัน
3.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- คุณภาพโรงเรียนแต่ละประเภท
- การเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์
- การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
3.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การผลิต
- สรรหา
- พัฒนา
- ขวัญกาลังใจและความก้าวหน้า
3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
- ICT เพื่อการบริหาร
- ระบบ ICT เพื่อการศึกษา
- การพัฒนาสื่อ ICT
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3.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสารสู่อาเซียนและสากล
- ภาษา
- อาเซียน
- ขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- การบริหารส่วนกลาง
- การบริหารเขตพื้นที่
- การพัฒนาโรงเรียนและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
- ระบบธรรมาภิบาล
3.7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
- ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. ปรับหลักสูตร
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้
- ปฏิรูประบบการสรรหาและพัฒนาครู
1. ระบบการสอบ การสรรหาเข้าสู่ตาแหน่ง
2. การพัฒนาครูแบบออนไลน์
- ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
1. จัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพฐ.
2. พัฒนาระบบสภาการศึกษาจังหวัด ปรับระบบเขตพื้นที่
3. พัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล
7. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้
ระดับ สูงขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน จึงก าหนดนโยบายของสานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และ
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของ การทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้
4. ยกระดับ ความแข็ ง แกร่ งมาตรฐานวิ ช าชี พครู แ ละผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ ค รูเ ป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถและทั ก ษะที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็น
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แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรี ยน ที่
สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่ ง สร้ า งระบบให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน
สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับ ระบบการบริห ารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูง
ใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่ งเสริ มให้ผู้ เรี ยนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามหลั กสู ตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารจั ดการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานของประเทศไทย มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. นั กเรี ย นระดับ ก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒ นาการที่
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
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3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และการทางานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
โดยมียุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำน 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย
12 ประการ
1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ แนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบ
อาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย
1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของ
ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ
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1.2.3 ส่งเสริมการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ
PISA และระบบการทดสอบกลางของสานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มาใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง
1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ในระดับ
มัธยมศึกษา
1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้
มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน
2. สร้างแนวร่วมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่
ผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึ กษาต่อให้ คัดเลื อกอย่างหลากหลาย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ
เป้ำประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
เป้ำประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจาเป็นของผู้เรียน ชุมชน
และบริบทของพื้นที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
การสอนที่ส อดคล้ องกับ บริ บ ทของพื้น ที่ และมุ่ งสู่ มาตรฐานสากล บนพื้ นฐานของความเป็น ไทย ให้
ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเอง และสร้าง
ความร่ว มมือกับหน่ว ยงานอื่น เพื่อเป็นการส่ งเสริมการมีงานทาของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการ
เลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน
1.3 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในรู ป แบบปกติ
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูป แบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้
เหมาะสมกับ ความต้องการจ าเป็ น ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความ
เชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ
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1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึ กษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ เป็น
การเฉพาะตามสภาพของพื้นที่ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้)
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน
และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน
2.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว ให้
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อมโยงกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และหน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เน้ น การบริ ห ารงบประมาณที่ มี
ประสิทธิภาพ
2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความ
ประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงาน ที่สัมพันธ์
2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระบบดูแลช่ วยเหลือ และจัดการ
ศึกษา ที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็ก
ต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้ำประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิด
ภาคเรียน
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวน
ครูไม่เพียงพอ
1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการกาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย 1
รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม ช่วย
สอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ
เพื่อจัดหาผู้มาช่วยเหลือการทางานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและ
ประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิ ธีการจัดการเรียน การ
สอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล ให้ ส ามารถพัฒ นาและประเมินผลนักเรียนให้ มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
โดยการประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
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2.3 ส่ ง เสริ มระบบการนิเ ทศแบบกัล ยาณมิต ร โดยสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม ของ
โรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุก
ภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ์
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการ
ทางาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ์
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผน สรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็นของโรงเรียน และสังคม
6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา
ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิ ตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความ
แตกต่างกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์ที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้ำประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบ
บูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
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1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่างรวดเร็ว
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
2.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจาเป็น และ
ประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับ การ
ช่วยเหลือของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล
มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
4.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออก
กลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้อง กับองค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมี ห น่ ว ยก ากั บ ประสาน ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาคื อ สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่ว ยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายรัฐบาล
จุดเน้นกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กาหนดจุดเน้นการดาเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้
ด้านคานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อ ยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึ กษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นั ก เรี ย นที่มีค วามสามารถพิเศษ ได้ รับการส่ ง เสริ มให้ มีเ ป็น เลิ ศ ด้ านวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคลองค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และ
การวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องการวางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.1 สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษา และส านักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรี ย นต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ ได้ รั บ การแก้ ไ ขแทรกแซง ช่ ว ยเหลื อ นิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้
โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กากั บ ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก ระดั บ
ทั้งส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก ระดั บ
ทั้งส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่กาหนดไว้ จึงกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ดังนี้
จุดเน้นที่ 1 ด้ำนผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
 นั ก เรี ย นก่ อนประถมศึก ษาทุ กคนมี พัฒ นาการด้ านร่า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
 นักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
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 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3
 ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ สาหรับ
โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5
โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5
 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กาหนด
โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80
โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50
โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30
 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นานักเรียนอาเซียน
 ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
 จานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับห้องเรียน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการเรียนทุกคนมีความเข้มแข็งด้านการประเมิน
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
 ระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ครบทุกตัวสอดคล้องตามช่วงวัย
1.3 นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพเป็ น
รายบุคคล
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
จุดเน้นที่ 2 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ครูได้รับการพัฒนาความรูแ้ ละสมรรถนะ
 ครูกลุ่มเป้าหมาย จานวน 123,688 คน มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่กาหนดในระดับดีขึ้นไป
 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ จานวน 225 เขต สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
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 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า กลุ่ม 10% ล่าง จานวน 3,000
โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ประจาตาบล) มีความรู้ความสามารถในการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขนึ้ ไป
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติทุกคน
2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ
ดาเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.1 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานการศึกษาพิเศษบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรี ย นที่ไม่ผ่ านการรับรองคุณภาพภายนอกและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรี ย นต่ากว่าค่าเฉลี่ ย ของประเทศได้รับการแก้ไข ช่ว ยเหลื อ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนทา
แผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิก์ ารกระจายอานาจที่ร้อยละ 50
 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
 สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง) ในโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคลมีความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
3.1.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาบริ ห ารจั ด การอย่ างมี คุ ณภาพ โดยใช้ ม าตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 80
 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบการช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลงมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
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 ร้อยละ 50 ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดับทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
8. สรุปสำระสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสั งคมที่ มีคุณภาพอย่ า งทั่ว ถึง และเท่ าเทีย ม มีโ อกาสเข้าถึง ทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธ รรมอย่างเสมอภาค ทุ กภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้ส ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
3. พั ฒ นาฐานการผลิ ต และบริ ก ารให้ เ ข้ ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพบนฐานความรู้ ความคิ ด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพและยั่งยืน มีความเชื่อมโยง
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กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนพื้นฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการผลิตและบริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่า
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้ำหมำยหลัก
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วน
ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติมโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 40.00
4. คุณภาพสิ่งแวดล้ อมอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภ าพการลดการปล่ อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ 10.00 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.00 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากร ด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3. อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ผลิ ต ภาพการผลิ ต รวม อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4. คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1 การสร้ างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคมให้ ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ มี คุ ณ ค่ า ร่ ว มและตระหนั ก ถึ ง
ผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภ าพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.1 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.2 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
3.6 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4.1 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
4.2 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น
9. วัตถุประสงค์และแนวนโยบำยตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552 – 2559)
เป็นกรอบการดาเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย ดังนี้
วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานองการพัฒนา
 แนวนโยบาย 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึก ษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภท
การศึกษา
 แนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม มีจิตสานึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์
ส่ว นรวม และยึ ดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
 แนวนโยบาย 1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร
 แนวนโยบาย 1.4 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ
 แนวนโยบาย 1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก
 แนวนโยบาย 1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
 แนวนโยบาย 2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและ
สถาบันสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 แนวนโยบาย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
 แนวนโยบาย 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา พั ฒ นาระบบบริ ห ารจัด การความรู้ และสร้ างกลไกการนาผลการวิจั ยไปใช้
ประโยชน์
วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
 แนวนโยบาย 3.1 พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แนวนโยบาย 3.2 เพิ่มประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจัดการโดยเร่งรั ดกระจายอานาจ
การบริหาร และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แนวนโยบาย 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคมและ
ทุกภาคส่วน ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
 แนวนโยบาย 3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา
ตลอดจนบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวนโยบาย 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความ
เป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและ
เกื้อกูลกัน
10. ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันเป็น
เวลา 10 ปี ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง จากการประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า หลายเรื่องประสบผลสาเร็จแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่ง
พัฒนาปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
รวมทั้ ง นโยบายของรั ฐ บาลที่ มุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาทั้ ง ระบบ โดยในการด าเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองและที่ประชุมสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดาเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
และได้กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการปฏิรู ปการศึกษาในทศวรรษที่สองบนฐานของ
หลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ดังนี้
วิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ”
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุก
ระดับ / ประเภทการศึกษา
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เป้ำหมำย
ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้น
ประเด็นหลักสามประการ คือ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย สร้างโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่ งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนา
วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพ
เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่ม
บทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย
กรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย
1. พัฒ นาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสั ยใฝ่ เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้ว ยตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. พั ฒ นาคุ ณภาพครู ยุ ค ใหม่ ที่ เป็ น ผู้ เ อื้ ออ านวยให้ ผู้ เรี ย นเกิ ดการเรี ยนรู้ เป็ น วิช าชีพ ที่ มี
คุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ สาหรับการศึกษาและ
เรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุก
ภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 –
2561) นั้น การพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เป็นโครงการหลักโครงการหนึ่งใน
แผนการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้กาหนดสาระสาคัญของจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1. ด้ำนควำมสำมำรถและทักษะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นช่วงชั้นที่จาเป็นต้องปูพื้นฐานความสามารถและทักษะ
ในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่อง เขียน
คล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย
ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 มุ่งพัฒ นาต่อยอด พัฒ นาความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาด้านความสามารถในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นเพิ่มเติมความสามารถด้าน
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การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
2. ด้ำนคุณลักษณะ
ด้านคุณลักษณะมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่กาหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 และมีคุณลักษณะนิสัยที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัยและพั ฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงชั้น
ดังนี้ ชั้น ป. 1 – 3 เน้นความใฝ่ดี ชั้น ป. 4 -6 ใฝ่เรียนรู้ ชั้น ม. 1 -3
อยู่อย่างพอเพียง และชั้น ม. 4 -6 มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน โดยสอดแทรก
ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์และตัวบ่งชี้กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552 – 2561)
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาไทยภายในปี พ.ศ. 2561
กาหนดไว้ ดังนี้
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เป็นไม่ต่ากว่า ค่าเฉลี่ย
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
1.5 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา:สามัญศึกษาเป็น 60 : 40
1.6 ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
1.7 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15 – 59 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ 15 – 60 ปี) เป็นร้อยละ 100
2.3 ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ 10
2.4 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทางาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อย
วันละ 60 นาที
2.5 สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป เป็นร้อยละ 50
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึกและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
3.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความเป็นพลเมือง
3.2 จานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดี โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3.3 จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
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3.4 จานวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบาบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3.5 สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
และสังคม อย่างสม่าเสมอเพื่อขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ 4 คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและ
ปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
4.1 ผู้เรียนในระดับการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
4.2 ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมี
งานทาภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
4.3 กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
11. ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ในสหรัฐอเมริกา โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเสนอกรอบความคิด เพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยสาระวิชาหลัก ความรู้ ทักษะ และระบบส่งเสริมการเรียนรู้ (อ้างถึงโดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556) ดังนี้
สำระวิ ช ำหลั ก (core subjects) : ภาษาอั ง กฤษ การอ่ า น หรื อ ศิ ล ปะ การใช้ ภ าษา
ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การ
ปกครองและหน้าที่พลเมือง
ควำมรู้สำคัญในกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21 Century Themes) : ความรู้เรื่องโลก
ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ
และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม (Learning and Innovation Skills) : ความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ
ทางาน
ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skils) :
ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะชี วิต และอำชี พ (Life and Career Skills) : ความยืด หยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัว ความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง ทักษะทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลิตภาพ
และความรู้รับผิด และความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ
ระบบส่งเสริมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและวิธีการสอน
การพัฒนาวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
12. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2
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๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
การประเมิ น คุณ ลั ก ษณะอั น พึง ประสงค์ เ ป็น หน้ า ที่ข องสถานศึ กษาที่ ต้ องด าเนิ น การปลู ก ฝั ง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจน
สอดแทรกในกิจวัตรประจาวันของนักเรียนซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะ
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องมุ่ง
ขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้ สถานศึกษามีแนวทางใน
การดาเนิ น การประเมิ น คุณ ลั ก ษณะอัน พึงประสงค์ ส านัก วิช าการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของ
คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ไว้ แต่ทั้งนี้ส ถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม ในการ
ประเมินได้กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นรายพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับการศึกษา ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)
2) ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
3) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
4) ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-ม.6)
สาหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เสนอไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2552
13. ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 .ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รูท้ า รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อ มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
14. มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้
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ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
มำตรฐำนที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

1
1
2
3
4

กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
การบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
การกระจายอานาจและการส่งเสริมกรบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็น
แบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า
เทียมกันและศึกษาในระดับสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
15. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2557-2560

วิสัยทัศน์ “ปทุมธำนีเป็นเมืองอุตสำหกรรมสะอำด เกษตรปลอดภัย ศูนย์กำรเรียนรู้ และสังคม
สันติสุข”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน
และประชาชน
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วมเพื่อให้
จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนกำรผลิตและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ การผลิตและบริการผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1.1 ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
1.2 สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน
1.3 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรและสินค้ำชุมชน
เป้าประสงค์ เพิ่มมูลค่าเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัย
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายสินค้าและตลาด
2.3 พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน
2.4 เพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชนและสังคมอย่ำงบูรณำกำร
เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเป็นสุข สังคมสันติสุข
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
3.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้
3.3 สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองน่าอยู่
16. ร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2559 - 2562
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดปทุมธำนี
จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี (SWOT Analysis)
และการสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 – 2562 ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานีมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้คุณภาพและอยู่ในสังคมสันติสุข
พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ บริบทและ
ความต้องการของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
1. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 3
กำรวิเครำะห์สถำนภำพ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ส่วนที่ 3
กำรวิเครำะห์สถำนภำพของเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ดาเนินการวิเคราะห์สถานภาพของเขต
พื้นที่การศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบาย การนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา สภาพปัญหา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
ปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง
1.ด้านบุคลากร
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
2. ผู้บริหารส่วนหนึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานและได้เลื่อน
วิทยะฐานะที่สูงขึ้น

2.กำรบริหำรจัดกำร
1.. มีระบบส่งเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
2. มีระบบเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
3. มีการบริหารจัดการโดย 3 องค์คณะบุคคลที่
เข้มแข็ง
4. มีระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารได้หลาย
ช่องทาง

ปัจจัยภำยใน
จุดอ่อน
1.ด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารบางส่วนยังไม่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
ที่เข้มแข็ง
2. ผู้บริหารมีไม่ครบทุกโรงเรียน
3.บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4.บุคลากรบางส่วนขาดการส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บุคลากรใหม่บางส่วนขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
6. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่เต็มตาม
ศักยภาพ
7. การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้น้อย
8. ผู้เรียนยังมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต่ากว่า
ระดับประเทศ
2.กำรบริหำรจัดกำร
1. การนาระบบข้อมูลสารสนเทศ - ICT มาใช้ใน
การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. ข้อมูลสารสนเทศยังไม่จัดกระทาอย่างเป็น
ระบบที่สามารถนามาใช้ได้อย่างเต็มที่
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ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยใน

3.งบประมำณ
1. มีงบประมาณในการบริหารจัดการเพียงพอ

3.งบประมำณ
1. การได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ล่าช้า และ
ทาให้มีเวลาในการบริหารงบประมาณไม่เพียงพอ เร่งต่อ
การเบิกจ่ายในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

4. วัสดุ อุปกรณ์
1. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

4. วัสดุ อุปกรณ์
1. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่คุ้มค่า
2. วัสดุบางรายการไม่ตรงต่อความต้องการ
3. วัสดุ อุปกรณ์ บางรายการขาดคุณภาพ

ปัจจัยภำยนอก
โอกำส
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
งบประมาณอย่างสม่าเสมอ
2. การคมนาคมสะดวก
3. มีสถานศึกษาเอกชนจานวนมาก
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ปัจจัยภำยนอก
อุปสรรค
1. นโยบายจากหน่วยเหนือเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้
การบริหารงานตามนโยบายไม่ต่อเนื่อง
และไม่บูรณาการกันแต่ละสานัก
2. การบริหารงานบุคคล ต้องรอจากหน่วยเหนือสั่งการ
(จัดสรรอัตรากาลัง การแต่งตั้ง และการสรรหา)
3. มีการขยายตัวของชุมชนที่หนาแน่น ส่งผลต่อการ
เสี่ยงกับปัญหาทางสังคม เช่น อาชญากรรม
ยาเสพติด ภัยสังคมคุกคาม
4. เขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในพื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นฐานของ
แรงงานจานวนมากส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
และโอกาสทางการศึกษา
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ส่วนที่ 4
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 4
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็น เพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ
และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกาหนดทิศทางการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลให้การบริหาร
จัดการตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกันกาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานและการบริหารงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2559 – 2563) ดังนี้

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้น ฐานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยในสังคมสันติสุข

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา
สู่คุณภาพระดับสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติดใน
สังคมสันติสุข
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนหลักการกระจายอานาจตามหลัก ธรรมาภิบาล
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่ำนิยมขององค์กำร
พัฒนางาน บริการเด่น เน้นคุณธรรม นาสังคม

เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
2. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน
ระดับสากล
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพบนหลักการกระจายอานาจตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 และสถานศึ ก ษามี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
2. เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
5. สร้ า งเสริ ม ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ

จุดเน้นกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กาหนดจุดเน้นการดาเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
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1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
บุคคลองค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องการวางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม
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ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรี ย นต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ ได้ รั บ การแก้ ไ ขแทรกแซง ช่ ว ยเหลื อ นิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้
โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก ระดั บ
ทั้งส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่กาหนดไว้ จึงกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ดังนี้
จุดเน้นที่ 1 ด้ำนผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
 นักเรียนก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
 นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็น
รูปธรรม
 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3
 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET ภาษาไทย คณิต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ สั งคมศึ ก ษา และภาษาอัง กฤษ
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป)
 ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
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2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
 ระดั บ ความส าเร็ จ การด าเนิ น กิ จ กรรม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค่ า นิ ย มหลั ก คนไทย 12
ประการ ครบทุกตัวสอดคล้องตามช่วงวัย
 นักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการพั ฒ นา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
3. นั กเรี ย นที่ มีความต้อ งการพิเศษได้รั บการส่ งเสริม และพั ฒ นาเต็มตามศั กยภาพเป็ น
รายบุคคล
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล
 ร้อยละ 100 ของนักเรียนออกกลางคันได้รับการติดตามและดูแลช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาต่อและให้ความรู้การมีงานทา
จุดเน้นที่ 2 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกคนที่เข้ารับการพัฒ นา
สามารถพัฒนาระบบสื่อสารการนาเสนอข้อมูลข่าวต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ร้ อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ในเขตพื้น ที่
การศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง
 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
กระดับศักยภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
 ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้รับการพัฒนาให้เป็นครูดี
ครูเก่งของนักเรียน
 ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูได้รับการสรร
หาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการลูกเสือมีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่กาหนดในระดับ
ดีขึ้นไป
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2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถบริหารงานได้ทุก
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม
 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน
4. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มี
ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา มี
การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานการศึกษาพิเศษบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และ
เป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถนานโยบาย ระเบียบ กฎหมายไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 องค์คณะบุคคลทุกองค์คณะได้รับการประสานส่งเสริมเชื่อมโยงในการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบและการจั ด
เครื่องมืออานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ
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 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งใช้ประโยชน์จากสื่อ DLIT
และ DLTV อย่างมีประสิทธิภาพ
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถมีปรับปรุง พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้บริการผ่านเว็บไซด์
1.2 ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาบริห ารจัดการอย่างมีคุณ ภาพ โดยใช้มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไป
ร้อยละ 80
 ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบการช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 ร้อยละ 100 ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 สามารถดาเนินงานสนองนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา และของ สพฐ.
ได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์
 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีภาพรวมได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้องตรง
ตามระเบียบและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
 ร้ อ ยละ 10 ของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งเกษี ย ณอายุ ร าชการในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณสามารถจัดทาข้อมูล การขอรับบาเหน็จ บานาญได้แล้ ว เสร็จ
ภายในปีงบประมาณ
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กำรเชื่อมโยงกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร และงบประมำณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
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ส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติ
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ส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติ
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นการจัดทารายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการทางาน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลงานที่กาหนด ซึ่งจะมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกระบวนการทางานมาก ผู้บริหารจะต้องนากลยุทธ์มาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้เพื่อจัดทารายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และสร้างความรู้ ความเข้าในในแผน โดยการประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจในกระบวนการและร่วมกันวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาจากสภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง
2. ทบทวน ปรับปรุ งกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้เพื่อพิจารณาว่า
เหมาะสม หรือไม่อย่างไร กรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากเหตุการณ์ต่อไปนี้
2.1 นโยบายหน่ ว ยเหนื อ หรื อ นโยบายส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานี เขต 2 มีการปรับเปลี่ยน
2.2 กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในขั้นนี้เป็นการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ โดยจัดทา
โครงการกิจกรรมที่จะดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตั วชี้วัดความสาเร็จและกาหนด
งบประมาณ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานตามภารกิจ
4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงานในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พร้อมที่จะนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้สาเร็จ
5. ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการดาเนินการ ดังนี้
5.1 ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2
5.2 กากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน
5.3 กาหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
5.4 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน
5.5 สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
********************************************************************
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ภำคผนวก

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2

107

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ที่ 365 / 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
..............................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จะดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563
ขอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559-2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีหน้าที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อม กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
เป้าหมายการดาเนินงาน และโครงการ/กิจกรรม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยให้
ครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือและความต้องการของพื้นที่ ประกอบด้วย
1.1 นายเสริมปัญญา เทียมวัน
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
ประธานกรรมการ
1.2 นายวินัย ยงเขตรการณ์
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
รองประธานกรรมการ
1.3 นายวิรุฬห์ แสงงาม
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
กรรมการ
1.4 นายรังสรรค์ อินทพันธ์
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
กรรมการ
1.5 นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
กรรมการ
1.6 นายธาตรี ธารีเกษ
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
กรรมการ
1.7 นายชนวรรชฎ์ พรหมประสาธน์
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
กรรมการ
1.8 นายพงษ์เพชร เพชรนิล
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
กรรมการ
1.9 นายสมเกียรติ ชิดไธสง
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
กรรมการ
1.10 นางอุบล ละมั่งทอง
ข้าราชการบานาญ (ผู้แทน กพท.)
กรรมการ
1.11 นายลาพอง เชียงสิน
ผอ.รร.วัดอัยยิการาม (ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.)
กรรมการ
1.12 นายสมชาย สังข์สี
ผอ.รร.รวมราษฎร์สามัคคี (ผู้แทน กต.ปน.
กรรมการ
1.13 นางสาวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
1.14 นางสาวณัฐชนก วงศ์วรรณดี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.15 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ
กรรมการ
1.16 นางนพวรรณ แสงจันทร์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
1.17 นางสาวดวงเพชร์ นาคเกษม
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.18 นายวิจารณ์ ดานุวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ
กรรมการ
1.19 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
1.20 นางพะเยาว์ ศรีสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.21 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.22 นางปราณี วิทยาภัค
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.23 นางสาวไอลดา คล้ายสาริด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.24 นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.25 นางเกศรินทร จิตรสิงห์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.26 นางมารศรี เหล่าบุญชัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.27 นายสุรวงศ์ ทรงกลด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
/1.28 นางจิตสุภา...
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1.28 นางจิตสุภา อนุรักษ์
1.29 นางนฤมล โลห์ทองคา
1.30 ว่าที่ ร.ต.นันทเดช โชคถาวร
1.31 นางศศิธร พรหมอินทร์
1.32 นางสายชล จั่นทองคา
1.33 นางนัยนา จันตะเสน
1.34 นางตวงรักษ์ รับพร
1.35 นางวันเพ็ญ คาจันทร์
1.36 นางพัชรี เรืองรุ่ง
1.37 นางศศิอุษา เพ็งมาก
1.38 นางผกามาตฤ สินไชย
1.39 นางอรพิน มีวิชัย
1.40 นางอติพร บุญบาง
1.41 นางรัชฎาพร ไชยรส
1.42 นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร
1.43 นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ
1.44 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
1.45 นางเสมอใจ ธิไชย
1.46 นางอรณิช ลีลาไว
1.47 นางกรรณิกา เถาปฐม

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ และประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดเตรียมห้องประชุมและอานวยความสะดวกในการ
ใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในห้องประชุม และบันทึกภาพ ประกอบด้วย
2.1 นางสาวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ประธานกรรมการ
2.2 นางภาวนา มหาวัตร
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการ
2.3 นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการ
2.4 นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
กรรมการ
2.5 นายธงไชย สันติถาวรยิง่
ครู โรงเรียนวัดนิเทศน์
กรรมการ
2.6 นายจินดา แย้มเนตร
ช่างปูน 3
กรรมการ
2.7 นายชัยวัฒน์ วงศ์กวน
ช่างปูน 3
กรรมการ
2.8 นายการุณ การสมธร
ช่างไฟฟ้า 3
กรรมการ
2.9 นายธงชัย เอี่ยมเสริม
ช่างไฟฟ้า 3
กรรมการ
2.10 นายพงษ์เอก สิงห์น้อย
ช่างไม้ 3
กรรมการและเลขานุการ
2.11 นางบุษบา กันเกษพิมพ์
พนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.12 นางพรพรรษา ทัศนศรี
พนักงานพิมพ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ราชการกาหนด เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563 และ
ประกอบด้วย
3.1 นางนพวรรณ แสงจันทร์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ
3.2 นางสมถวิล พูลเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.3 นางบุญส่ง ทองระย้า
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
3.4 นางสาวประไพ รุจิฉาย
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กรรมการ
3.5 นางนันทรัช เทียนศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
กรรมการ
3.6 นางพัชรี เรืองรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
/สานักงานเขตพื้นที่...
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายเสริมปัญญา เทียมวัน)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2

110

คณะทำงำน
 ที่ปรึกษำ

1. นายเสริมปัญญา เทียมวัน
2. นายวินยั ยงเขตรการณ์

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 ผู้จัดทำ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร
นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ
นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
นางเสมอใจ ธิไชย
นางอรณิช ลีลาไว
นางกรรณิกา เถาปฐม

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

 รวมรวม/เรียบเรียง/จัดทารูปเล่มเอกสาร

1. นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

 ออกแบบปก

1. นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง

ครู โรงเรียนวัดนิเทศน์
*******************************************
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