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บทน ำ 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

--------------------------------------------------------------------------- 
ควำมเป็นมำ 

โลกปัจจุบันได้เข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์  ซึ่งถือว่าข้อมูลข่าวสารมีความส าคัญต่อการตัดสินใจและ
สภาพของโลกาภิวัตน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  สลับซับซ้อน  การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจทาน
กระแสของโลกาภิวัตน์ได้  โดยต้องปรับตามให้ทันกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป   กลไกส าคัญที่ช่วยให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวางแผน  ซึ่งการวางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการบริหาร  ที่เน้น
การท างานที่สัมพันธ์กับงานที่เป็นพันธกิจของหน่วยงาน  โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือบอกทิศทางและแนว
ทางการปฏิบัติงาน  ในทุกระดับและทุกประเภทของการท างานที่ เป็นระบบ  จากการปฏิรูปการศึกษาที่
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   
และ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้
เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนของส่วนราชการ  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  
สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้   
   จากความส าคัญดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ซึ่งเป็น
หน่วยงานอ านวยการจัดการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  จึงได้จัดท า  “แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ  5  ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2563) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2”  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ  โดยได้จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่  29 – 30  กันยายน  2558  ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 , ผู้แทนคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้แทนคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ผู้บริหาร
การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันวิเคราะห์
สถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อก าหนดนโยบาย  การน านโยบายสู่การปฏิบัติทั้งในระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี  และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี   และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) อีกครั้งเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  
2558  เพื่อก าหนดจุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย โครงการและงบประมาณ 
 จากกระบวนการวางแผนดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  
ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม  บนข้อมูลสารสนเทศที่
ครอบคลุม  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมคิด  ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ  ในการ
ก าหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสุดท้ายคือ  คุณภาพของการศึกษาอย่าง
แท้จริงต่อไป 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2 3 

 

 
 
 

     ภำรกิจ (Assign  mission) 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  พ.ศ. 2553  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  โดยได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
ก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5)  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัด

และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 

 

 

 

 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำ 
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สภำพทั่วไป 
  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ในครั้งนี้  ได้ศึกษาสภาพทั่วไปเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  1.  สภาพทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี 
  2.  สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
   
1. สภำพทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี 

ค าขวัญของจังหวัดปทุมธานี 
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้ำว เชื้อชำวมอญ นครธรรมะ พระต ำหนักรวมใจ สดใสเจ้ำพระยำ 

ก้ำวหน้ำอุตสำหกรรม” 
 

วิสัยทัศน์ : “ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์” 
ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา

ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 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 อ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน  และอ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

- ทิศใต้ ติดต่อกับ  เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธำนี 

 
 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลาง

จังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว
กับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก  กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของ
แม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี  อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอหนองเสือ 
อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 50  เซนติเมตร  ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็น
บริเวณกว้าง         และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา  ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่ง
ซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น  เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ านวนมาก สามารถ
ควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 

การแบ่งเขตการปกครอง 
 ในปัจจุบัน  จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7  อ าเภอ 60 ต าบล 466 
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 
แห่ง  เทศบาลต าบล 12 แห่ง  และองค์การบริการส่วนต าบล  45 แห่ง  อ าเภอประกอบไปด้วย อ าเภอ
เมืองปทุมธานี   อ าเภอธัญบุรี  อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอล าลูกกา   อ าเภอลาดหลุมแก้ว  อ าเภอสามโคก  
และอ าเภอหนองเสือ  

ด้านการท่องเที่ยว 
 จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องอาหารการกิน
รวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้ า วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญที่น่าสนใจ รวมทั้งยังรักษา
เอกลักษณ์การเป็นเมืองการเกษตรควบคู่กับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการไว้ได้ จังหวัด
ปทุมธานี มีความหลากหลายทั้งทางด้านประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะถึงการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดปทุมธานี มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน และ 2 ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นวัดต่างๆ 
มากมาย เช่น วัดหงส์ปทุมมาวาส วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้อม ฯลฯ ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี อีกทั้ง ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมท าให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะในจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ท าให้มี
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การเข้ามาท างานในจังหวัดปทุมธานีเป็นจ านวนมาก แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานีได้แก่
วัดเจดีย์ทอง วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้อม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ เช่น 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส าหรับภาพลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานีนอกจากดอกบัวแล้วคือ “ตุ่มสามโคก”  
 ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไปเช้า เย็นกลับ ซึ่งจาก
สถิติที่ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 6 รวบรวมพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 มีรายได้จาการท่องเที่ยวจ านวน  790.86 ล้านบาท และข้อมูลตั้งแต่เดือน 
มกราคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มีรายได้จาก  การท่องเที่ยว 800.4 ล้านบาท 

สภาพปัญหาทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
 จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สภาพการณ์ดังกล่าว ท าให้จังหวัดปทุมธานี
เป็นแหล่งรองรับการเข้ามาหางานท าจากคนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาหา
งานท า นอกจากนี้การที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
หลายแห่งท าให้มีเยาวชนเข้ามาศึกษาในจังหวัดปทุมธานีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จังหวัดปทุมธานีจึงเป็น
แหล่งรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว อาทิเช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและการที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑล ซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญจึงท าให้เกิดการเรียกร้อง
ต้องการในการรับบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สูง จากสภาพปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว สามารถจ าแนกปัญหาที่
เกิดข้ึนในจังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี้ 

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 สถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดปทุมธานียังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในทุกอ าเภอ 
การค้ามีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ เรียงตามล าดับ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอคลองหลวง   อ าเภอธัญบุรี  
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว พ้ืนที่ล าเลียงมีอยู่ในเขตพ้ืนที่  4  อ าเภอ    คือ อ าเภอคลองหลวง   
อ าเภอธัญบุรี  อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว การพักยาปรากฏในอ าเภอคลองหลวง และอ าเภอ
ธัญบุรี  

 พ้ืนที่เฝ้าระวังพิเศษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี  อ าเภอล าลูกกา  และ
อ าเภอลาดหลุมแก้ว เนื่องจากยังคงเป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งการค้า การแพร่ระบาด การล าเลียง และการพักยาเสพ
ติด โดยเฉพาะตลาดไท นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิ ต ห้างสรรพสินค้า
เซียร์รังสิต สถานบันเทิง โรงแรมและหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัย
ราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สถานบริการน้ ามันบริเวณ รอยต่อของจังหวัด รวมทั้งบริเวณ
ก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ 
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2.  สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  37  โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  33  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จ านวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอ่ืน
ด้วย    และมาตรา  34  ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้มีการจัดตั้งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส าหรับจังหวัดปทุมธานีมี 3 เขต  คือ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ประกอบด้วย  4  อ าเภอ  ได้แก่  
อ าเภอเมืองปทุมธานี  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  อ าเภอสามโคก  และอ าเภอคลองหลวง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2  ประกอบด้วย  3  อ าเภอ  ได้แก่  
อ าเภอล าลูกกา  อ าเภอหนองเสือ  และอ าเภอธัญบุรี   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี 
สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  รายละเอียด  ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลพ้ืนฐาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 
ตำรำงแสดงจ ำนวนโรงเรียนภำครัฐในสังกัดแยกตำมเขตพื้นที่อ ำเภอ   

อ ำเภอ ภำครัฐบำล ภำคเอกชน รวม 

ธัญบุรี 11 23 34 
ล าลูกกา 30 23 53 
หนองเสือ 26 2 28 

รวมทั้งสิ้น 67 48 115 
   

ตำรำงแสดงจ ำนวนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต  2 

โรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวนโรงเรียนเปิดสอนในระดับ 

รวม 
อ.1–อ.3 อ.1-ป.6 ป.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 ม.1-ม.6 อำชีวะ 

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) ตำมจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 

ประเภทโรงเรียน (4 ขนำด) จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 14 20.90 
ขนาดกลาง 121 – 600 44 65.67 
ขนาดใหญ่ 601 – 1,500 5 7.46 

ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป 4 5.97 

รวมทั้งสิ้น 67 100 
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ตำรำงแสดงกำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (7 ขนำด ภำครัฐ) ตำมจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 

ประเภทโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58 

จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ จ ำนวนโรงเรียน 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 

 
ตำรำงสรุปข้อมูลจ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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 
 
 

ตำรำงสรุปข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี  เขต  2   

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 
ข้าราชการครู  เชี่ยวชาญ 1 
ข้าราชการครู  ช านาญการพิเศษ 236 
ข้าราชการครู  ช านาญการ 311 
ครูผู้ช่วย 448 
พนักงานราชการ 16 
ครูอัตราจ้าง 183 
ลูกจ้างชั่วคราว 111 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลจาก “ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน  2558) แผ่นพับ” 
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ตำรำงสรุปข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2   
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 

รอง ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต 2 8 

ศึกษานิเทศก์ 16 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 45 

ลูกจ้างประจ า 8 

ลูกจ้างชั่วคราว 6 

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

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ได้ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ   2558  และสรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง   4  ด้าน  ดังนี้ 

1. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
1.1  เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
1.2  การประเมินการอ่าน  การเขียน  การคิดค านวณของนักเรียน 

1.2.1 ผลการประเมินการอ่านคล่อง  เขียนคล่องตามจุดเน้นการพัฒนาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จ านวนนักเรียนที่ทดสอบ  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  จ านวนนักเรียนที่ทดสอบ  2,863  คน   ผลปรากฏ
ว่า  อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  50.05  อยู่ในระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ  28.57  และอยู่ในระดับ
วิกฤต  (ระดับปรับปรุงและระดับไม่เข้าใจการอ่าน)  คิดเป็นร้อยละ  21.38 

1.3  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช. 2551 ระดับดีข้ึนไป 

1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  3 ย้อนหลัง  3  ปี   ดังนี้ 
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ควำม 
สำมำรถ 

ปีกำรศึกษำ 2555 

ผลต่ำง 

ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลต่ำง 

ปีกำรศึกษำ 2557 

ผลต่ำง ค่ำเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ
เขต 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ 
เขต 

ค่ำเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ
เขต 

ด้ำนภำษำ 42.94 41.47 -1.47 50.42 49.47 -0.95 50.80 50.86 0.06 

ด้ำนค ำนวณ 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 

 

จากตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน  
(NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ย้อนหลัง  3  ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2555 – 2557  พบว่า  ผลการเปรียบ
เทียมค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ความสามารถด้านภาษา  ด้านค านวณ  
และด้านเหตุ  พบว่า  พัฒนาการทั้ง  3  ด้านมีแนวโน้มสูงขึ้น 

 
1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-Net)  

1.5.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  
-  แสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีการศึกษา  2557  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศจ าแนกรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ที ่ สำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำป่ีที่  6 
เขตฯ สพฐ. ประเทศ 

1 ภาษาไทย 44.85 44.03 44.88 
2 คณิตศาสตร ์ 36.32 36.77 38.06 
3 วิทยาศาสตร ์ 41.45 40.97 42.13 
4 ภาษาต่างประเทศ 32.24 32.88 36.02 
5 สังคมศึกษาฯ 49.89 49.03 50.67 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 54.40 50.77 52.20 
7 ศิลปะ 45.67 44.24 45.61 
8 การงานอาชีพฯ 57.66 55.24 56.32 

คะแนนเฉลีย่ 45.31 44.24 45.74 
  จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 3 กลุ่มสาระฯ ที่มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพฯ  และเปรียบเทียบค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.  พบว่า ทุกกลุ่มสาระฯ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ สพฐ.  
ยกเว้น  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
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-  แสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   ย้อนหลัง  3  ปี  ปีการศึกษา  2555  -  2557  ดังนี้ 

 

1.5.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
-  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2557  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ สพฐ.  และ
ระดับประเทศจ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ที ่ สำระกำรเรียนรู้ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  3 

เขตฯ สพฐ. ประเทศ 
1 ภาษาไทย 32.61 35.39 35.20 
2 คณิตศาสตร ์ 25.27 29.59 29.65 
3 วิทยาศาสตร ์ 34.29 38.77 38.62 
4 ภาษาต่างประเทศ 25.18 27.09 27.46 
5 สังคมศึกษาฯ 43.23 46.94 46.79 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 57.07 59.72 59.32 
7 ศิลปะ 41.51 43.24 43.14 
8 การงานอาชีพฯ 42.19 45.87 45.42 

คะแนนเฉลี่ย 32.27 40.83 40.70 
จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พบว่า  

ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ต่ ำกว่ำ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.  
และระดับประเทศ  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระ 
ค่ำคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 

แนวโน้ม 
กำรเปลี่ยนแปลง ปีกำรศึกษำ 

2555 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
ปีกำรศึกษำ 

2557 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 45.14 44.81 45.74 ลดลงทุกป ี
คะแนนเฉลีย่ระดับเขตพื้นที ่ 44.44 44.02 45.31 ไม่แน่นอน 

ภาษาไทย 45.07 44.27 44.85 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร ์ 43.57 37.39 36.32 ไม่แน่นอน 
วิทยาศาสตร ์ 32.78 29.92 41.45 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 33.68 39.09 32.24 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษา 35.97 35.65 54.40 ไม่แน่นอน 
สุขศึกษา 55.18 62.81 54.40 ไม่แน่นอน 

ศิลปศึกษา 52.85 47.53 45.67 ลดลงทุกป ี
การงานอาชีพ 56.39 55.52 57.66 ไม่แน่นอน 
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-  แสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  3   ย้อนหลัง  3  ปี  ปีการศึกษา  2555  -  2557  ดังนี้ 

 
   1.5.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

-  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2557  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ สพฐ.  และ
ระดับประเทศจ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ สำระกำรเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 

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 ต่ ำกว่ำ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.  
และระดับประเทศ  
 
 
 
 

กลุ่มสำระ 
ค่ำคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 

แนวโน้ม 
กำรเปลี่ยนแปลง ปีกำรศึกษำ 

2555 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
ปีกำรศึกษำ 

2557 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.50 40.47 40.70 ไม่แน่นอน 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 39.17 37.30 37.67 ไม่แน่นอน 

ภาษาไทย 51.70 40.44 32.61 ลดลงทุกปี 
คณิตศาสตร์ 24.23 22.11 25.27 ไม่แน่นอน 
วิทยาศาสตร์ 31.04 34.03 34.29 เพ่ิมข้ึนทุกปี 
ภาษาอังกฤษ 25.42 27.25 25.18 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษา 42.14 35.75 43.23 ไม่แน่นอน 
สุขศึกษา 53.87 56.41 57.07 เพ่ิมข้ึนทุกปี 

ศิลปศึกษา 41.12 41.45 41.51 เพ่ิมข้ึนทุกปี 
การงานอาชีพ 43.85 40.93 42.19 ไม่แน่นอน 
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- ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6  ย้อนหลัง  3  ปี  ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557 ดังนี้ 

 

 
1.7  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 1.7.1 การแข่งขัน ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2555   
       - ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ล าดับที่ 18 ( ระดับประถมศึกษา)   
     - ระดับชาติ ได้ล าดับที่  31   
 1.7.2 การแข่งขัน ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2556   
       - ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ล าดับที่ 27 ( ระดับประถมศึกษา)   
     - ระดับชาติ ได้ล าดับที่  30   
 1.7.3 การแข่งขัน ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ. 2557   
       - ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ล าดับที่ 30 ( ระดับประถมศึกษา)   
     - ระดับชาติ ได้ล าดับที่  101   
 
1.8  การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 1.8.1 ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน  ผ่ำนกำรคัดเลือกระดับจังหวัดปทุมธำนี  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555  ดังนี้ 
 1. ประเภทสถานศึกษา  ได้แก่   โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต   โรงเรียนขนาด
ใหญ่  ระดับประถมศึกษา 
 2. ประเภทนักเรียน   

- โรงเรียนขนาดกลางระดับประถมศึกษา ได้แก่  เด็กชายปวริศร์                    
ศรีษาพันธ์  โรงเรียนกลางคลองสิบ 

- โรงเรียนขนาดกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงรสสุคนธ์  
ปิ่นมณี  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร      

กลุ่มสำระ 
ค่ำคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง ปีกำรศึกษำ 

2555 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
ปีกำรศึกษำ 

2557 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 36.70 37.45 37.58 เพ่ิมข้ึนทุกปี 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 32.01 32.29 33.04 เพ่ิมข้ึนทุกปี 

ภาษาไทย 37.39 40.32 42.68 เพ่ิมข้ึนทุกปี 
คณิตศาสตร์ 18.31 15.44 16.39 ไม่แน่นอน 
วิทยาศาสตร์ 28.60 26.52 28.19 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 16.88 19.03 18.43 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษา 32.40 28.51 32.82 ไม่แน่นอน 
สุขศึกษา 50.15 58.21 48.42 เพ่ิมข้ึนทุกปี 

ศิลปศึกษา 29.80 26.50 32.62 ไม่แน่นอน 
การงานอาชีพ 42.58 43.81 44.74 เพ่ิมข้ึนทุกปี 
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 1.8.2  ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา 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.   ประเภทสถานศึกษา   รำงวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนประสานมิตร  

โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับก่อนประถมศึกษา 
4.  ประเภทนั กเรี ยน    รำงวัลชมเชย   ได้ แก่   นางสาวผกาวั ลย์                       

เอ่ียมรัตนโยธิน  โรงเรียนธัญบุรี 
 1.8.3  ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา 2557  ได้รับรางวัล  

ดังนี้ 
       1. ประเภทสถานศึกษา   รำงวัลพระรำชทำน  ได้แก่  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์

รังสิต   โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับประถมศึกษา 
     2.  ประเภทสถานศึกษา   รำงวัลชมเชย ได้แก่  

- โรงเรียนโรงเรียนโชคชัยรังสิต  โรงเรียนขนาดใหญ่   
   ระดับก่อนประถมศึกษา 
- โรงเรียนวัดนิเทศน์   โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับประถมศึกษา 

2. ดำ้นโอกำสทำงกำรศึกษำ 
   2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

       เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ  100 

2.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1) ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2551 จ านวน 5,112 คน  

เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2558  จ านวน  5,112  คน  คิดเป็น  ร้อยละ 100   
2) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2557  จาก 

สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2  จ านวน 3,011 คน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                        
ปีการศึกษา 2558  จ านวน  3,011 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

3) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2557  ในสังกัด   
สพป.ปทุมธานี  เขต  2  จ านวน   1,081  คน   เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (สายสามัญ              
สายอาชีพ  หรือเทียบเท่า)  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 994  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.95 
                  2.3 นักเรียนออกกลำงคัน   
                      - นักเรียนออกกลางคัน ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ านวน  5 คน   
                     - นักเรียนออกกลางคัน ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ านวน 5  คน     
                  2.4 กำรพัฒนำเด็กพิกำรให้ได้รับกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557  ใน
โรงเรียนทั่วไป  จ านวน 49 โรงเรียน  รวมเด็กพิการ  จ านวน  913  คน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น
รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลายหลาย  จ านวน   913  คน  คิดเป็นร้อยละ 100   
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                  2.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต  2  ได้ด าเนินการช่วยนักเรียน ปีการศึกษา  2557  จ านวน  40  คน  และปีการศึกษา  2558  จ านวน  
15  คน027137153 
           3. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ผลการด าเนินงานที่เกิดกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิด
ชูเกียรติ ดังนี้ 

3.1 รางวัลจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ าปี  2556 ดังนี้  
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี  จ านวน   52  คน 

3.2 รางวัลจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ าปี  2557 ดังนี้ 
- รางวัลครูดีในดวงใจ  จ านวน   1  คน  ได้แก่  นายพิสิษฐ  สุดจิตร์      
  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี  จ านวน  12  คน 

3.3 รางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2557 รางวัล
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า “สพฐ.ดีเด่น”  ปี 2557  ระดับประเทศ  จ านวน 1 ราย  ได้แก่  นางพนิดา  
พงษ์ประเสริฐ  กลุ่ม 3 ระดับปฏิบัติการ  หรือ  ปฏิบัติงาน 

 3.4 ผลการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3.4.1 สรุปผลการคัดเลือก  ประจ าปี พ.ศ. 2556 
      1) ประเภทผู้สอน ได้แก่  

1.1 นายธัชยพงษ์  ปาละหงษา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วทิยาคาร 
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 นายวริทธิ์นนัท์  มงคลภคบัณฑิต รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
2.2 นายเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์ นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

   3.4.2 ผลการคัดเลือก  ประจ าปี พ.ศ. 2557 
1. ประเภทผู้บริหาร  ได้แก่  

1.1 นายประธาน  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา 
1.2 นายพิษณุ  คนชื่อ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วทิยาคาร 

2) ประเภทผู้สอน  ได้แก่   นางนิภากรณ์  นากสุก โรงเรียนวัดเขียนเขต 
3) ประเภทผู้สนับสนุน  ได้แก่  นายสกล  ศิริบุตร ลูกจ้างชั่วคราว   
    สพป.ปทุมธานี  เขต  2 

                   3.5  ข้าราชการครูได้รับเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
    3.5.1  ปี พ.ศ. 2558  จ านวน   34  ราย  ประกอบด้วย  
     - ครู  จ านวน  30  ราย  
      - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  3  ราย  
     - ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  1  ราย   
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    3.5.2  ปี พ.ศ. 2557  จ านวน  79  ราย  ประกอบด้วย  
     - ครู  จ านวน  77 ราย 
     - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  1   ราย  
     - ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  1  ราย  
    3.5.3  ปี พ.ศ. 2556  รวม   42  ราย ประกอบด้วย  
     - ครู  จ านวน  38  ราย  
     - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  3  ราย 
     - ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน   1  ราย  
 

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
4.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข้งครบ

องค์ประกอบตามกฎกระทรวง 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ. รอบสาม ดังนี้ 

 
4.3 การเปรียบเทียบผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557  (KRS)  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้(KRS)    

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
จ ำนวนโรงเรียน 

ที่เข้ำรับ 
กำรประเมิน 

จ ำนวนโรงเรียน 
ที่รับทรำบผลกำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
หมำยเหตุ 

รับรองคุณภำพ 
ไม่รับรอง
คุณภำพ 

ปฐมวัย 67  โรง 67 โรง 
67 โรง 

(ร้อยละ 100) 
-  

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

67 โรง 67 โรง 
61 โรง 

(ร้อยละ 91.04) 
6 โรง 

(ร้อยละ 8.96) 
 

มิติ 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลต่ำง 
คะแนนประเมนิ คะแนนประเมนิ 

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 
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4.4 การเปรียบเทียบผลคะแนนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557  (ARS)  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ ปี 2556 ปี 2557 ผลต่ำง 

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับตามหลักสูตร 

2.78 3.89 1.11 

2.  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 4.35 4.16 -0.19 

3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน 3.40 4.60 1.20 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 5.00 5.00 - 
5.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ตาม หลักธรรมาภิบาล 
4.83 5.00 0.17 

รวมเฉลี่ย 4.26 4.56 2.29 
  4.5 สรุปค่าคะแนนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557   (3 ปีย้อนหลัง) 
 

  4.6  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. 2557  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ดังนี้ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
ที่ได้รับ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 28.60 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี 40 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 40 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการบริหารจัดการอยา่งมีส่วนร่วม 35 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 28 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 30.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 30 ดีเยี่ยม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
ค่ำคะแนน 

ตำมค ำรับรอง 
(KRS) 

ค่ำคะแนน 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS) 

2555 4.17761 4.24057 
2556 4.37956 4.26255 
2557 4.20822 4.56061 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
ที่ได้รับ 

ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 30 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 30 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานท่ัวไป 30 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบตัิ 30 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 30.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเรจ็และเป็นแบบอย่างได้ 25 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 25 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศกึษามีคุณภาพตามหลักสูตร 5 ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนมีคณุภาพตามจดุเน้นและสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 

20 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผู้เรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

25 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ท่ีด ี 20 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน
และส่งเสรมิการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

10 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 20 ดีมาก 

คิดเป็นร้อยละ 88.60 ดีเย่ียม 
 
                 4.7  กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเลก็ 
                       จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้  คือ  อัตราการเกิดที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งข้อจ ากัดของโรงเรียนขนาด
เล็กคือ  ครูไม่ครบชั้น  งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณตามจ านวนรายหัวของ
นักเรียนที่มีจ านวนน้อย  การบริหารขาดความคล่องตัวยึดหยุ่นเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ยาก  และโรงเรียนขนาดในสังกัดมี
แนวโน้มที่จ านวนครูผู้สอนลดลงอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
                      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - การทดสอบผลการประเมินคุณภาพขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน  
(NT) ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนขนาดเล็ก  ปรากฏว่า  มีโรงเรียนที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  ในความสามารถด้านภาษา  จ านวน  7  โรงเรียน  มีโรงเรียนที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ในความสามารถด้านค านวณ จ านวน 5 โรงเรียน  มีโรงเรียนที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสุงกว่า
ระดับประเทศในความสามารถด้านเหตุผล จ านวน 6 โรงเรียน  และมีโรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 
ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ จ านวน  7  โรงเรียน 
                   - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2557  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนขนาดเล็ก  ปรากฏว่า    โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
ดังนี้ 
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  1. สูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 7 กลุ่มสาระ  ได้แก่ โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
  2. สูงกว่าระดับประเทศ  จ านวน  5  กลุ่มสาระ  ได้แก่ โรงเรียนวัดลานนา และ
โรงเรียนศาลาลอย  
  3. สูงกว่าระดับประเทศ  จ านวน  4 กลุ่มสาระ  ได้แก่ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 
  4. สูงกว่าระดับประเทศ  จ านวน   2  กลุ่มสาระ  ได้แก่ โรงเรียนคลอง 11  ศาลาครุ 
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์  และโรงเรียนจตุพิธวราวาส  
  5. สูงกว่าระดับประเทศ  จ านวน    1 กลุ่มสาระ  ได้แก่  โรงเรียน วัดอดิศร  โรงเรียน
ร่วมใจประสิทธิ์  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล  และโรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา 
  ผลการบริหารจัดการ 

             -  โรงเรียนขนาดเล็กได้คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  
Practive) ประจ าปีการศึกษา  2558  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  3  โรงเรียน เรียง
ตามล าดับ  ได้แก่  โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  โรงเรียนวัดลานนา  และ โรงเรียนนิกรราษฎร์
บูรณะ  ซึ่งโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ ได้เป็นตัวแทนในการเข้าคัดเลือกระดับโซนภูมิภาค  
ภาคกลาง โซน 1   จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  การเรียนการ
สอนแบบคละชั้น 
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ส่วนที่  2 
นโยบำยที่เกีย่วข้องกับกำรศกึษำ 
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ส่วนที่  2   
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 

 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2559 – 2563)  เพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
วิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย  

1. นโยบายของรัฐบาล 
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
4. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558 – 2563) 
5. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
6. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2559 – 2563  ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
8. สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11   

 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
9. วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง   

(พ.ศ. 2552 – 2559) 
10. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552 – 2561)  
11. ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
12. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
13.  ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
14.  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
15.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2557 – 2560 
16.  ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2559 - 2562 
      

1.  นโยบำยรัฐบำล 
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 

รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 

1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
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เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 

4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
2.  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
วิสัยทัศน์ 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้พลเมืองมีคุณภาพมี
ความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
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พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ 
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน  
2. การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม  
3. การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ  
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึก

ความเป็นไทย 
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 

เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลักความ

สมานฉันท์สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
3. ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา 
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ   

เพ่ือยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
11. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
     การศึกษา 
 

3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  (พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
 

          เมื่อวันที่   27  สิงหำคม  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอปวารณาตัวที่
จะท างานร่วมกันกับทุกท่านในกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอเชิญชวนผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค หลับตานึกย้อนอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรา จนเป็นเหตุให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามา
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ท างาน ถือว่าเป็นการเข้ามาในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ เพ่ือมายุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งใน
ส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปในทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะเป็นพื้นฐานของความยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศซึ่ง
ต้องใช้เวลานานและมีแผนงานทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว งานของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงต้องมีแผนปฏิรูปทั้ง 3 ระยะเช่นกันด้วย 

ดังนั้น ขอให้ทุกคนตระหนักว่าห้วงเวลานี้ไม่ใช่ห้วงเวลาปกติที่ทุกคนจะท างานแบบปกติ แต่ต้อง
ท างานแข่งกับเวลา ขอให้ละทิ้งความขัดแย้งและหันมามองนักเรียนตัวน้อยๆ ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา เพ่ือ
ปฏิรูปงานด้านการศึกษา อันจะส่งผลให้ลูกหลานของเรามีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ต่อจากนี้ อาจจะต้องรบกวนเวลาทุกคนมากขึ้น เพราะมีงานเร่งด่วนที่จะต้องท า มีงานที่
ต้องการผลลัพธ์มากขึ้นและเร็วขึ้น โดยภายหลังรับฟังนโยบายแล้ว ขอให้หัวหน้าส่วนราชการแปลง
นโยบายไปสู่แผนงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง 

จุดเน้นและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย  2 ส่วน 

1. กระแสพระรำชด ำรัสเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า    
  ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

2. นโยบำยนำยกรัฐมนตรี 
1) ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4) เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปีนี้  
   ช่วยแก้ไข   ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้ 
6) ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
8) ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
นโยบำยทั่วไป 
1. กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรเริ่มใหม่ 

- ต้องเข้าใจจุดหมายว่าท าเพ่ืออะไร 
- ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรอง 

อะไรบ้างที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุงานหลัก อะไรที่ต้องท าก่อน อะไรที่ต้องท าท่ีหลัง 
- ต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขา 

อะไรบ้าง แต่ละสาขา ต้องการกี่คน ฐานข้อมูลที่ดีจะท าให้การวิเคราะห์แม่นย า 
2. กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 

- หาปัญหาที่ผ่านมาท าไมท าไม่ส าเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ที่ 
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ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม เพราะบางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว 
     3. แผนงำน/โครงกำรพระรำชด ำริ 

- โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง 
- โครงการไหน เป็นด าริของพระองค์ใด ท าแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการให้การ 

สนับสนุนอย่างไร 
4. งบประมำณ 

- โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย 
- การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การท าแผนงาน 

โครงการบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รับ และการปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ 
- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาการงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาการ 

กับส านักงบประมาณ 
5. เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร 

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุม 
ทางไกล โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพ่ือใช้ในการสร้างความเข้าใจในองค์กร สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยังหน่วย
รองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ 
6. อ ำนวยกำรเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
  - เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกัน

ต่อต้านผู้อ านวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้
ทุกหน่วยไปก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือท าการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด 

- ใครต้อง Take Action 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวท าอย่างไร 
- การรายงานด่วน ฯลฯ 

7. กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม 
- ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมก าหนดหลักสูตร 
- การรับนักเรียนเข้าไปท างานขณะที่ยังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา 

8. จะให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพื้นที่ต่ำง ๆ ของแต่ละแท่งเข้ำท ำงำน 
- ทบทวนบทบาทหน้าที่ 
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 

9. โครงกำรจัดอบรมสัมมนำ ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
- ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 

     10. ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร 
11. ให้มีกำรน ำ ICT เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงอย่ำงกว้ำงขวำง 
  - ปัจจุบันได้ด าเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานี

วิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการ
สื่อสาร เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ 
   12. ให้ควำมส ำคัญกับเทคนิคกำรสอนและกำรสื่อ 
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13. ให้ควำมส ำคัญกับบรรยำกำศในกำรท ำงำน 
- ให้ความส าคัญกับการประดับธงประจ าพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติ 

ไทยในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ 
- ความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ 
- การรักษาความปลอดภัย 
- แผนเผชิญเหตุ 

     14. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครู 
- เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 

     15. กำรประเมินเพื่อควำมก้ำวหน้ำต้องสอดคล้องกับผลกำรพัฒนำผู้เรียน ทั้งควำมรู้และ
คุณลักษณะและทักษะชีวิต 
     16. กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อาท ิ

- โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     17. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรน ำเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน 

- สามารถด าเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น  
ร าอวยพร การแสดง 

- ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร 
 

    นโยบำยด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ) 
     1. กำรเปลี่ยนค่ำนิยมอำชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมำเข้ำสู่ระบบอำชีวะมำกยิ่งข้ึน 

-   ทวิศึกษา   เป็นการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จบแล้วได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ 

- ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถาน 
ประกอบการและสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทันท ี

- การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
- ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างท่ัวถึง 
- ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยในการ 

รักการประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
    2. กำรท ำให้วิทยำลัยอำชีวะมีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 

- ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
- การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคมี 
- การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์ 
- การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ เช่น  

การเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน 
    3. จัดกำรศึกษำอำชีวะมำตรฐำนสำกล 

- การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น  
เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน 
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    นโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) 
    1. ก ำหนดบทบำทกำรผลิตนักศึกษำให้ชัดเจน  ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ
สถาบัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
    2. Outcome ที่สถำบันอุดมศึกษำควรมี เช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจาก
ทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
    3. สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

 1. กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก 

สะกดค าโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 
- ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้อง 

อ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น 
 2. กำรดูแลเด็กออกกลำงคัน 

   - การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ 
หากเด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท างานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อใน
สถานศึกษาของ กศน. 
  3. ปรับปรุงหลักสูตร 

   - การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลา
เหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 

- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว 
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า 

4. กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก 
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริม 

สนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
5. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT 
6. กำรประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 

- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพ
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทย
ฐานะให้เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
  7. กำรดูแลรักษำสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมี
ตรรกะ-มีเหตุมีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะท าให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็น
เรื่องที่ไม่ดี 2) ระบบการซ่อมบ ารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการ
ใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิ ดชอบที่ชัดเจน 
เพ่ือให้การบ ารุงรักษามีความต่อเนื่อง 3) การจ าหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน 

8. กำรดูแลเรื่องสวัสดิกำร 
- ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ 
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- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและ
จัดระบบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้อง
สร้างจิตส านึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย 

9. กำรขยำยโครงกำรธนำคำรขยะในสถำนศึกษำ 
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับ

การศึกษาและทุกสังกัด 
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ 

สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี2558 
  

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทาง
การศึกษาในระบบโรงเรียน 

   - ทั้งในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

- โดยจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายของ 
ส านักงาน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
- เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  4. ด าเนินการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้นักศึกษา กศน.และประชาชน มีความตระหนักใน
ความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. ก าหนดให้ กศน.ต าบล เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 
6. พัฒนาคนทุกช่วงวัย 

- โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่ 
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
แนวทำงกำรท ำงำน 

ทั้งนี ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการท างาน 3 ลักษณะ เพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านการศึกษาข้างต้นทั้งหมด  ได้แก่ 

- ท ำงำนแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ 
ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

- ท ำงำนแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เมื่อมี 
การสั่งงานไปแล้ว จะไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และช่วยแก้ปัญหา หากงานนั้นต้อง
ข้ามแท่ง ก็จะต้องข้าม อย่าไปหยุดและจะไม่มีหยุด 

- ท ำงำนแบบ Lively คือการท างานแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งการจะท างานแบบนี้ได้  
ผู้ร่วมงานต้องมีความเข้าใจเนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามที่จะสร้างให้ทุกท่านเข้าใจเนื้องานที่จะท า สร้าง
ให้เห็นประโยชน์ร่วมกันกับสิ่งที่ก าลังท า เมื่อเข้าใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะมีความสุขที่
จะท า เพราะใจเราจะไม่ต่อต้าน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการท างาน 

ทั้งนี้  ต้องกำรให้เกิดกำรขับเคลื่อนร่วมกันทุกระดับชั้น ตั้ งแต่ผู้บริหำรองค์กรหลัก 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จนถึงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำต่ำงๆ ที่
จะต้องขับเคลื่อนตำมกันไปท้ังหมด 
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4. ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2558 – 2563) 
หลักการ แนวคิดปฏิรูปการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
 ด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยส าคัญที่ทุกประเทศน ามาใช้เป็น
นโยบายหลักส าหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ ด้วยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ก าหนดให้มีการปฏิรูป เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆด้าน ซึ่งการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิรูป เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้
เป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทย มีความรู้ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เ ชื่อมโยงกับ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้มีศักยภาพแข่งขันท้ังในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก  
 
สภาวะการศึกษาไทย  
1.คุณภำพกำรศึกษำ  - ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากไม่ได้มาตรฐาน    

ด้ำนผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ด้ำนครู  พบปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ายัง
ไม่มีการกระจายการบริหารจัดการสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
และ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง   
- ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา       
2551 – 2555 เกือบทั้งหมดต่ ากว่า ร้อยละ 50 และผลการทดสอบ NT พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ ากว่ามาตรฐานในรายวิชาที่ส าคัญ เช่น วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูปการศึกษา
ที่ผ่านมา ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและ
ผลการทดสอบระดับชาติและระดับสากล 

2.โอกำสและกำรเข้ำถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจ ากัด ได้แก่ การ
รวมศูนย์ในการบริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนอง
ความตอ้งการเชิงพ้ืนที่ การจ าแนกครูตามความถนัด  

ทิศทางการศึกษาส าหรับคนไทยในอนาคต 
ข้อเสนอของ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ TDRI หัวใจส าคัญของการปฏิรูป  

1. สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียน
รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากข้ึน  

2. การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษท่ี 21  

3. ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณ
ให้พ้ืนที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น 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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 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง 
                                         ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้ำหมำย  นักเรียนดี เก่ง มีความสุข 
ยุทธศำสตร์ 1. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 2. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
 3. ปฏิรูปการบริหารจัดการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
กรอบแนวทาง 1 ปฏิรูปหลักสูตรต ารา / หนังสือเรียน 
ประเด็น 1.ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 2.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และการมีงานท า 
 3.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก 
 4.พัฒนาต าราเรียน/หนังสือ 
กรอบแนวทาง 2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
ประเด็น 1.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
กรอบแนวทาง 3 ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา 
ประเด็น 1.ส่งเสริมการผลิต จัดหา ใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
กรอบแนวทาง 4 การปฏิรูปการวัดและประเมินผล 
ประเด็น 1. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรู้แนวใหม่โดยเน้นมาตรฐานและ 

    ตัวชีว้ัด 
 3. ส่งเสริมการน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 4. ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 5. จัดท าคลังข้อสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เขตการศึกษา 
กรอบแนวทาง 5 ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ประเด็น 1. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม เป็นแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก์ 
 2. พลิกโฉมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี 

    การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DL Thailand 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปฏิรูปกำรพัฒนำวิชำชีพ 
กรอบแนวทางที่ 1 ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา 
ประเด็น 1.ปรับระบบผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานศึกษา 
 2.ปรับระบบการสะหาให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู 
กรอบแนวทางที่ 2 ปฏิรูประบบการพัฒนาครู 
ประเด็น 1. ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครู 
 2. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครู 
 3. ก าหนดให้ครูมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 
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 4. ก าหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเน้นการใช้ action learning  
    ในสถานที่ปฏิบัติงาน เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง 

 5. ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู 
 6. ก าหนดให้มีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็น 
กรอบแนวทางที่ 3 ปฏิรูปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ประเด็น 1. พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่จูงใจให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู 
 2. จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้สมกีบวิชาชีพชั้นสูง 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 
กรอบแนวทางที่ 4 ปฏิรูปความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ประเด็น 1. ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับ 

    สมรรถนะการสอนของครูและผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำร 
กรอบแนวทางที่ 1 ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
ประเด็น 1. สร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2. สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้บริหาร         
                                       การศึกษาและผู้ปกครอง 
 3. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ 
 4. สร้างภาวะผู้น าให้กับผู้บริหารการศึกษา 
กรอบแนวทางที่ 2 ปฏิรูประบบการวางแผน 
ประเด็น 1. จัดท าระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางระบบเดียว 
 2. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรอบแนวทางที่ 3 ปฏิรูประบบงบประมาณ 
ประเด็น 1. กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
กรอบแนวทางที่ 4 ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
ประเด็น 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ. 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีเอกภาพ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
กรอบแนวทางที่ 5 ปฏิรูปการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ประเด็น 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
     ของ สพฐ. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กรอบแนวทางที่ 6 ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
ประเด็น 1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
           

ยุทธศำสตร์ ระยะเร่ งด่ วน   ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ (ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2558)            มี
วัตถุประสงค์เพ่ือดูและการศึกษา  โดยมีเป้าหมาย  6  ประการ  ได้แก่ 

1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – ม.6  ต้องเลือกเรียนวิชา

เสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. การปฏิบัติตามค่านิยม  12  ประการ 
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น  อาทิ  คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้

อย่างแท้จริง 

5. ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558 
 
วิสัยทัศน์ 
                กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้าง
โอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้พลเมืองมี
คุณภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
พันธกิจ 
                1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
                2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
                3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศำสตร์ 
                1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน  
                2. การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม  
                3. การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ  
                4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ 
                   จิตส านึกความเป็นไทย 
                5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
                6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
                7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
                8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
เป้ำประสงค์ 

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลัก
ความสมานฉันท์สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
3. ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา 
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม

ศักยภาพ เพ่ือยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
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10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
11. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 

6. ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  2559 – 2563  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

   ขั้นพื้นฐำน 
วิสัยทัศน์   
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม

หลักของคนไทย  12  ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม   เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้ำประสงค์ 

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล               
บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และการท างานมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  และ

เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ  การบริหารแบบมีส่วน

ร่วม จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา  

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 
จุดเน้น  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
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         ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  

 1.1 นักเร ียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล   
  1.2 น ักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักความเป ็นไทย ห ่างไกลยาเสพต ิด ม ีค ุณล ักษณะ และท ักษะ

ทางสังคมท ี่เหมาะสม 
        1.3 น ัก เร ียนที่ม ีความต ้องการพ ิเศษได ้ร ับการส ่งเสร ิม สน ับสน ุนและพ ัฒนา เต็ม
ศักยภาพเป ็นรายบุคคล ด้วยร ูปแบบท ี่หลากหลาย 

      
         ส่วนที ่2  จ ุดเน้นด้ำนครแูละบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ 

2.1 คร ูได ้ร ับการพ ัฒนาองค ์ความรู้  และท ักษะในการสื่อสารม ีสมรรถนะในการสอนอย ่างมี  
ประสิทธิภาพ 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้าน ให้ มี ประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

2.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญกาลังใจในการทางาน 
2.4  องค ์กร คณะบ ุคคลและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียที ่เกี่ยวข ้อง วางแผนและสรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรยีน และสังคม 
 
 
          ส่วนที ่3 จ ุดเน้นด้ำนกำรบร ิหำรจ ัดกำร 
            3.1 สถานศ ึกษา สำน ักงานเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษา และสำน ักบร ิหารงานการศ ึกษาพิเศษ 
บรหิารจ ัดการโดยมุง่เน้นการกระจายอำนาจ การมสี ่วนร่วม และม ีความรับผ ิดชอบต ่อผล การดำเนินงาน 
            3.2 หน ่วยงานในส ังก ัดสาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐานท ุกระด ับ ส่งเสร ิม
การมีส่วนร ่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. นโยบำยเร่งด่วนที่ด ำเนินกำรแล้ว 
- 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 
  - เรียนแบบแจกลูกสะกดค า 
  - BBL 
  - อบรมครู  65,000 คน  ประเมินผลต่อเนื่องทุกโรงเรียน 
2.2 ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ 
  - จัดการศึกษา  ทวิศึกษา  ม.ปลาย 450 โรง  35,000  คน 
  - สอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา  550 โรง 
  - ส่งเสริมการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  10  พ้ืนที่ 
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2.3 พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - ใช้ระบบ CEFR  โดยความร่วมมือของ ม.เคมบริส และ บริติสเคาท์ซิล 
  - สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  (CLT) 
  - ประเมินครู  พัฒนาครู  จัดท าสื่อการศึกษา 
  - จัดการศึกษาในระบบใหม่ส าหรับนักเรียน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - ผลิตคุรุทายาท 
  - สรรหาครูดีเข้าสู่ระบบ 
  - พัฒนาด้วยระบบ  TEPE  จดัตั้งศูนย์  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  เน้นวชิาหลักช่วงเช้า  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะช่วงบ่าย  
เริ่มภาค  2  ปีการศึกษา  2558 
    - จัดระบบการเรียนในโรงเรียนน าร่อง  3,500  โรง   

3. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ (2559 – 2563) 
3.1 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ า 
  - การสร้างโอกาสระดับกลุ่ม/พ้ืนที่ 
  - ค่าใช้จ่ายและระบบสนับสนุน 
  - การรับนักเรียน 
  - ลัดปัญหาออกกลางคัน 
3.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - คุณภาพโรงเรียนแต่ละประเภท 
  - การเพ่ิมคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
  - การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
3.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - การผลิต    
  - สรรหา 
  - พัฒนา     
  - ขวัญก าลังใจและความก้าวหน้า 
3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
  - ICT เพ่ือการบริหาร 
  - ระบบ  ICT  เพ่ือการศึกษา 
  - การพัฒนาสื่อ  ICT 
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3.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสารสู่อาเซียนและสากล 
  - ภาษา 
  - อาเซียน 
  - ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  - การบริหารส่วนกลาง 
  - การบริหารเขตพ้ืนที่ 
  - การพัฒนาโรงเรียนและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ 
  - ระบบธรรมาภิบาล 
3.7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
  - ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   1. ปรับหลักสูตร 
   2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  - ปฏิรูประบบการสรรหาและพัฒนาครู 
   1. ระบบการสอบ  การสรรหาเข้าสู่ต าแหน่ง 
   2. การพัฒนาครูแบบออนไลน์ 
  - ปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
   1. จัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพฐ. 
   2. พัฒนาระบบสภาการศึกษาจังหวัด  ปรับระบบเขตพ้ืนที่ 
   3. พัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล 
 

7. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    จึงก าหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้    
            1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 
             2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และ
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของ การทางาน 
             3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 
             4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็น
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แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรี ยน ที่
สอดคล้องกับวิชาชีพ 
            5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
           6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
            7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
            8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน 
สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
            9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูง
ใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
            10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
            11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
            วิสัยทัศน์ 
              การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
            พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ

ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม   เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
           เป้ำประสงค์ 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล            
บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
              1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
              2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  
และเสมอภาค 
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     3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และการท างานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
              4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
                5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ  การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
              6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและพัฒนารูปแบบการจัด 
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่
 
          โดยมียุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน  4  ยุทธศำสตร์  ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึง 
                              ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
                              และมีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
                   เป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษา  

                    ขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
 
กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
     1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย 

12 ประการ  
     1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ แนะแนว

เพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบ
อาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

     1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย  
     1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษา

อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล  

1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของ

ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท

และความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ  
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     1.2.3 ส่งเสริมการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

     1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ 
PISA และระบบการทดสอบกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน  

2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่
ผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน  

2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ  

เป้ำประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
  เป้ำประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

กลยุทธ์  
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจาเป็นของผู้เรียน ชุมชน 
และบริบทของพ้ืนที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้
ครอบคลุมทุกต าบล  

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเอง และสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีงานทาของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการ
เลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน  

1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ 
รูปแบบเพ่ือความเป็นเลิศ รูปแบบเพ่ือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความ
เชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ  
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1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ เป็น
การเฉพาะตามสภาพของพ้ืนที่ (พ้ืนที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้)  

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 
และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม  

2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน  

2.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว ให้
ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ  

2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความ
ประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงาน ที่สัมพันธ์  

2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการ
ศึกษา ที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็ก
ต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
เป้ำประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม

การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
เป้ำประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์  
1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู  

1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิด
ภาคเรียน  

1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวน
ครูไม่เพียงพอ  

1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย 1 
รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม ช่วย
สอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ  

1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ 
เพ่ือจัดหาผู้มาช่วยเหลือการทางานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและ 
ประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การ
สอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
โดยการประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม  
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2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน 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 เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการ
ท างาน  

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 บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์  

6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถ
จัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความ
แตกต่างกัน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  
เป้ำประสงค์ที่ 4 สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
เป้ำประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบ

บูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

เป้ำประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
 

กลยุทธ์  
1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ  

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.2 บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลาง เพ่ือส่งเสริมให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 
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1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหาร 
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  

1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง  
ตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่างรวดเร็ว  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
2.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจ าเป็น และ

ประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา  
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับ การ
ช่วยเหลือของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร  

2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความ
มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก  

2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  

3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และสถานศึกษา  

4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล  
มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน  

      4.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออก
กลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  

4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่ 
เกี่ยวข้อง กับองค์กร องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

ผลผลิต  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ  
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาคือ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายรัฐบาล 
          จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   โดยแบ่งเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
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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 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 3 
   1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถด้านภาษา  อ่านออก  เขียนได้
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
                        1.1.4 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ)  และได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
   1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย  2  ภาษา  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 
                  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รับความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
            1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้  ใฝ่ดี  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
       1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีทักษะการแก้ปัญหา  และอยู่อย่างพอเพียง 
       1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม  บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
        1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล  ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตามหลักวิชา 
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สถานประกอบการ บุคคลองค์กร

วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 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 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา  และครูทั้งในโรงเรียน  ระหว่างโรงเรียน  หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
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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  มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
   2.4 องค์กร  คณะบุคคล  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องการวางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 
 
 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 
                3.1 สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วม  และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
      3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  และเป็นผู้ประสานงานหลักให้
โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง  ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
      3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณ  ที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
      3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  อัตราการออกกลางคันลดลง  มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง  และต่อเนื่อง 
                 3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ  ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ             
ทั้งส่วนกลาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ             
ทั้งส่วนกลาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
            เพ่ือให้การด าเนนิการเป็นไปตามจดุเน้นที่ก าหนดไว้  จึงก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  ดังนี้ 
 จุดเนน้ที่ 1  ดำ้นผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคญัสู่มาตรฐานสากล 
 นักเรียนก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ และ

สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 นักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
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 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของการสอบ NT  เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ            
O-NET  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  โดยรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3   

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

                      ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ  ส าหรบั 
                            โรงเรยีนที่มีความพร้อมสูง  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
                            โรงเรยีนที่มีความพร้อมปานกลาง  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5 
                            โรงเรยีนที่มีความพร้อมน้อย  เพิ่มข้ึนร้อยละ 2-5 
                     นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                            โรงเรยีนที่มีความพร้อมสูง  ร้อยละ 80 
                            โรงเรยีนที่มีความพร้อมปานกลาง  ร้อยละ 50 
                            โรงเรยีนที่มีความพร้อมน้อย  ร้อยละ 30 
                     นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น านักเรียนอาเซียน 
                     ร้อยละ 100  ของจ านวนโรงเรยีนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
                     จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     มีแนวปฏบิัติในการบรหิารจัดการหลักสตูรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
                     มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรบัหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                     มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับห้องเรียน   
      ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
                     สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการเรียนทุกคนมีความเข้มแข็งด้านการประเมิน 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสามัคคี  ปรองดองสมานฉันท์  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
                     ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม  ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12  ประการ
ครบทุกตัวสอดคล้องตามชว่งวัย 

1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
                     ร้อยละ 80  ของนักเรียนพิการที่ได้รับโอกาสใหส้ามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
                     ร้อยละ 80  ของนักเรียนพิการผ่านการพฒันาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
             จุดเนน้ที่ 2  ด้ำนครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2.1 ครูได้รับการพัฒนาความรูแ้ละสมรรถนะ 
                     ครูกลุ่มเปา้หมาย จ านวน 123,688  คน มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
                     ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ  4  กลุ่มสาระ  จ านวน  225  เขต  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนได ้
                     ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี  ID  Plan  ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อยปลีะ  2  ครัง้ 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
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                     ผู้บรหิารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ า  กลุ่ม  10%  ล่าง  จ านวน  3,000  
โรงเรียน  ได้รับการพัฒนา 
                     ผู้บรหิารสถานศึกษาทุกโรง  (โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนในฝัน  และโรงเรียนดี
ประจ าต าบล)  มีความรู้ความสามารถในการบรหิารวชิาการในศตวรรษที่ 21  ในระดับดีข้ึนไป 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศกึษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชงิประจักษ์  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม 
                     ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู  ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ  มีความสามารถ  
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
                     คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  
225  เขต  มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 จุดเน้นที่ 3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานการศึกษาพิเศษบริหารจัดการ 
โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
   3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท า
แผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลสัมฤทธิก์ารกระจายอ านาจที่ร้อยละ 50 

 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 สถานศึกษาทุกแห่ง  (114  โรง)  ในโครงการพัฒนารูปแบบการบรหิารโรงเรยีนนิติ
บุคคลมีความสามารถพัฒนารปูแบบการบรหิารโรงเรยีนอยา่งมีประสิทธภิาพ 

 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 ผา่นการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

   3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต  ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 80 
 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ 

  3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวมได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 87 

 3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  อัตราการออกกลางคันลดลงมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
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                    ร้อยละ 50 ของนักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา  และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีมีผลงานดเีดน่ให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ   

3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้ง 
ส่วนกลาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดับทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด  สพฐ. ที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
 
8. สรุปสำระส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี  11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

   ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
 วิสัยทัศน์ 
 สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 พันธกิจ 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง   สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ      
 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ  สติปัญญา  อารมณ์ คุณธรรม  

จริยธรรม  และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพและยั่งยืน  มีความเชื่อมโยง 
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กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนพ้ืนฐานปัญญา  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน  มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการผลิตและบริโภค  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล 
ของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 
เป้ำหมำยหลัก 
1.  ความอยู่เย็นเป็นสุขความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น  ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วน

ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า  5.0  คะแนน 
2.  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสถาบันทาง

สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
3. เศรษฐกิจเติมโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0  ต่อปี  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  40.00 

4.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่ อยก๊าซเรือน
กระจก  รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 
  ตัวช้ีวัด 

1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  ดัชนีความสงบสุข  สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ  10.00  กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ  10.00  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน  สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรมสัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากร   ด้านการวิจัยและ
พัฒนา  อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อ  ผลิตภาพการผลิตรวม  อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4. คุณภาพน้ าและอากาศ  ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1.1  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

1.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก  และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

1.3  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

1.4  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.1  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2.2  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
2.3  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.4  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต 
3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลผลิต 
3.4 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร 
3.6 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม 
4.2 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่

ระดับชุมชนท้องถิ่น 
 

9. วัตถุประสงค์และแนวนโยบำยตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  ฉบับปรับปรุง  
    (พ.ศ. 2552 – 2559) 

 เป็นกรอบการด าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ  ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย  ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์  1  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานองการพัฒนา 
                  แนวนโยบาย  1.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภท
การศึกษา 
                  แนวนโยบาย  1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม
ค่านิยม  มีจิตส านึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ  ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
รังเกียจการทุจริต  ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
                  แนวนโยบาย  1.3  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิต  ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ยากจน  อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร 
                  แนวนโยบาย  1.4  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ 
                  แนวนโยบาย  1.5  พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 
                  แนวนโยบาย  1.6  ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
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  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และ
ทรัพย์สิน  ทางปัญญา  พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้  และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์  3  พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน  และสร้างสังคม
คุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
                  แนวนโยบาย  3.1  พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                  แนวนโยบาย  3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจ             
การบริหาร  และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  แนวนโยบาย  3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ประชาชน  ประชาสังคมและ
ทุกภาคส่วน  ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา  และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
                  แนวนโยบาย  3.4  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  และการลงทุนเพ่ือการศึกษา
ตลอดจนบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  แนวนโยบาย  3.5  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา  พัฒนาความ
เป็นสากลของการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข  มีการพึ่งพาอาศัยและ
เกื้อกูลกัน 
 

10. ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 
 นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  จนถึงปัจจุบันเป็น
เวลา  10  ปี  ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง  จากการประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า  หลายเรื่องประสบผลส าเร็จแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่ง
พัฒนาปรับปรุงและต่อยอด  โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน  ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ   โดยในการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองและที่ประชุมสภาการศึกษา  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2552  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ด าเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
และได้ก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองบนฐานของ
หลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
2)  พ.ศ. 2545  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  “คนไทยได้เรียนรูต้ลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ”  
  ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุก
ระดับ / ประเภทการศึกษา 
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 เป้ำหมำย    
 ภายในปี  2561  มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้น 
ประเด็นหลักสามประการ คือ 

 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  สร้างโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนา
วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 2.  โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  โดยเพ่ิม
บทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  

 กรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ   
  มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย        
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ที่เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   เป็นวิชาชีพที่มี

คุณค่า  สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู  
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุก

ระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ส าหรับการศึกษาและ
เรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุก
ภาคส่วน  มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 จุดเน้นสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 
2561)  นั้น  การพัฒนาหลักสูตร  การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  เป็นโครงการหลักโครงการหนึ่งใน
แผนการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งได้ก าหนดสาระส าคัญของจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
  1.  ด้ำนควำมสำมำรถและทักษะ 
                     ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  เป็นช่วงชั้นที่จ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานความสามารถและทักษะ
ในการอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน  ทักษะชีวิต  และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่อง  เขียน
คล่อง  คิดเลขคล่อง  มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน  ทักษะชีวิต  และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มุ่งพัฒนาต่อยอด  พัฒนาความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  ทักษะการคิดขั้นสูง  ทักษะชีวิต  
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง  พัฒนาด้านความสามารถในการแสวงหา
ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  เน้นเพ่ิมเติมความสามารถด้าน
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การใช้ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้  ทักษะการคิดขั้นสูง   ทักษะชีวิต  
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
   2.  ด้ำนคุณลักษณะ 
                     ด้านคุณลักษณะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น  มีความเป็นพลเมือง  รักชาติ  ศาสน์
กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ  ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2551  และมีคุณลักษณะนิสัยที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัยและพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงชั้น  
ดังนี้  ชั้น  ป. 1 – 3  เน้นความใฝ่ดี  ชั้น  ป. 4 -6  ใฝ่เรียนรู้  ชั้น  ม. 1 -3 
อยู่อย่างพอเพียง  และชั้น  ม. 4 -6  มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  โดยสอดแทรก 
ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์และตัวบ่งชี้กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ. 2552 – 2561) 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์  ตัวบ่งชี้  และค่าเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาไทยภายในปี  พ.ศ. 2561 
ก าหนดไว้  ดังนี้ 
 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ  1  คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 
       ร้อยละ  50 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน  เป็นไม่ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ย 
นานาชาติ  (ผลทดสอบ  PISA) 

1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นร้อยละ  3  ต่อปี 
1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ  3  ต่อปี 
1.5 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา:สามัญศึกษาเป็น 60 : 40 
1.6 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากล  และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
1.7  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  (อายุ  15 – 59  ปี)  เพ่ิมข้ึนเป็น  12  ปี 

 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ  2  คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.1  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย 
 ตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.2  อัตราการรู้หนังสือของประชากร  (อายุ  15 – 60  ปี)  เป็นร้อยละ  100 
2.3 ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึนปีละอย่างน้อยร้อยละ  10 
2.4 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน  โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 

                   วันละ  60  นาที 
2.5 สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป เป็นร้อยละ  50  

 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ  3  คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน  มีจิตส านึกและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีจิตสาธารณะ  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

3.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  75  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมี   
ความเป็นพลเมือง 

3.2 จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี  โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชนลดลงร้อยละ  10  ต่อปี 

3.3 จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า  15  ปี  ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ  10  ต่อปี 
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3.4 จ านวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบ าบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ  10 ต่อปี 
3.5 สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

และสังคม  อย่างสม่ าเสมอเพ่ือขึ้นร้อยละ  5  ต่อปี 
 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ  4  คนไทยคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและ
ปฏิบัติ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 

4.1 ผู้เรียนในระดับการศึกษา  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  75  มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ 

4.2 ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา  มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมี 
งานท าภายใน  1  ปี  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 

4.3 ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไปเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  65 และมี 
สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 
 

11. ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  21 
 ในสหรัฐอเมริกา  โดยภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ซึ่งเสนอกรอบความคิด  เพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วยสาระวิชาหลัก  ความรู้  ทักษะ  และระบบส่งเสริมการเรียนรู้  (อ้างถึงโดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556)  ดังนี้ 
 สำระวิชำหลัก  (core  subjects) : ภาษาอังกฤษ  การอ่าน  หรือศิลปะ  การใช้ภาษา  
ภาษาต่างประเทศ  ศิลปะ  คณิตศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  การ
ปกครองและหน้าที่พลเมือง 
 ควำมรู้ส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  (21  Century  Themes) : ความรู้เรื่องโลก
ความรู้ด้านการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ความรู้ด้านพลเมือง  ความรู้ด้านสุขภาพ
และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ทักษะกำรเรียนรู้ และนวัตกรรม  (Learning  and  Innovation  Skills)  : ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา  การสื่อสารและการร่วมมือ
ท างาน 
 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  (Information, Media, and Technology Skils) : 
ทักษะด้านสารสนเทศ  ทักษะด้านสื่อ  และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ทักษะชีวิตและอำชีพ  (Life and Career Skills) : ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัว  ความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง  ทักษะทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม  การเพ่ิมผลิตภาพ
และความรู้รับผิด  และความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ 
 ระบบส่งเสริมกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 : มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและวิธีการสอน
การพัฒนาวิชาชีพ  และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
12. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
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๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจน
สอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะ
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่  ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องมุ่ง
ขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางใน
การด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ แต่ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในการ
ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นรายพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับการศึกษา  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)   
ส าหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เสนอไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2552  
 
13. ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร    

            1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
            2 .ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
            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 รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
            10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อ   มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
            11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
            12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  17  ตัวบ่งชี้   
14. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่  1  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารจัดการที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมกรบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  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  ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็น 
                                 แบบอย่างได้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
                ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
                                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
  ตัวบ่งชี้ที่  5  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
                                 พ้ืนฐาน   พุทธศักราช  2551 
     ตัวบ่งชี้ที่  6  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  7  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่า 
                                 เทียมกันและศึกษาในระดับสูงขึ้น 
  ตัวบ่งชี้ที่  8  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
15. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2557-2560 

 
วิสัยทัศน์ “ปทุมธำนีเป็นเมืองอุตสำหกรรมสะอำด เกษตรปลอดภัย ศูนย์กำรเรียนรู้ และสังคม 
              สันติสุข” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน
และประชาชน 

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วมเพ่ือให้

จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนกำรผลิตและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ การผลิตและบริการผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 1.1 ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
          1.2 สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน 
          1.3 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรและสินค้ำชุมชน 
เป้าประสงค์ เพ่ิมมูลค่าเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัย 
          2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกระจายสินค้าและตลาด 
          2.3 พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน 
          2.4 เพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชนและสังคมอย่ำงบูรณำกำร 
เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเป็นสุข สังคมสันติสุข 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
          3.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
          3.3 สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือเมืองน่าอยู่ 
 

16. ร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปทุมธำนี  พ.ศ. 2559 - 2562 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดปทุมธำนี 
 จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี  (SWOT  Analysis)  
และการสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2559 – 2562  ดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของจังหวัดปทุมธานีมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้คุณภาพและอยู่ในสังคมสันติสุข 
พันธกิจ 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  บริบทและ
ความต้องการของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ 

1. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  เอกลักษณ์   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  เอกลักษณ์   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่  3 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพ 
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ส่วนที่  3 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพของเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย การน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา สภาพปัญหา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ 
ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2 

 

ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยใน 

จุดแข็ง 
1.ด้านบุคลากร 
1. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  
2. ผู้บริหารส่วนหนึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานและได้เลื่อน 
วิทยะฐานะที่สูงขึ้น 
 

จุดอ่อน 
1.ด้านบุคลากร 
1.  ผู้บริหารบางส่วนยังไม่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
ที่เข้มแข็ง 
2. ผู้บริหารมีไม่ครบทุกโรงเรียน 
3.บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4.บุคลากรบางส่วนขาดการส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรใหม่บางส่วนขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่เต็มตาม
ศักยภาพ 
7. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้น้อย 
8. ผู้เรียนยังมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่า
ระดับประเทศ 

2.กำรบริหำรจัดกำร 
1.. มีระบบส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
2. มีระบบเครือข่ายสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
3. มีการบริหารจัดการโดย  3  องค์คณะบุคคลที่
เข้มแข็ง 
4. มีระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารได้หลาย
ช่องทาง 

2.กำรบริหำรจัดกำร 
1. การน าระบบข้อมูลสารสนเทศ - ICT มาใช้ใน
การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2. ข้อมูลสารสนเทศยังไม่จัดกระท าอย่างเป็น
ระบบที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างเต็มท่ี 
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ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยใน 

3.งบประมำณ 
1. มีงบประมาณในการบริหารจัดการเพียงพอ 
 

3.งบประมำณ 
1. การได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ล่าช้า  และ
ท าให้มีเวลาในการบริหารงบประมาณไม่เพียงพอ  เร่งต่อ
การเบิกจ่ายในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

4. วัสดุ  อุปกรณ์ 
1. มีวัสดุ  อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

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

ปัจจัยภำยนอก ปัจจัยภำยนอก 

โอกำส 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
2.  การคมนาคมสะดวก 
3.  มีสถานศึกษาเอกชนจ านวนมาก 
4.  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

อุปสรรค 
1.  นโยบายจากหน่วยเหนือเปลี่ยนแปลงบ่อย  ส่งผลให้
การบริหารงานตามนโยบายไม่ต่อเนื่อง 
และไม่บูรณาการกันแต่ละส านัก   
2. การบริหารงานบุคคล ต้องรอจากหน่วยเหนือสั่งการ 
(จัดสรรอัตราก าลัง  การแต่งตั้ง  และการสรรหา) 
3. มีการขยายตัวของชุมชนที่หนาแน่น ส่งผลต่อการ
เสี่ยงกับปัญหาทางสังคม เช่น อาชญากรรม   
ยาเสพติด  ภัยสังคมคุกคาม 
4. เขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการย้ายถิ่นฐานของ
แรงงานจ านวนมากส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
และโอกาสทางการศึกษา 
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ส่วนที่  4 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที่  4  
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็น  เพ่ือก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์การ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น  มาตรการ  
และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา  ซึ่งส่งผลให้การบริหาร
จัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  จึงได้ร่วมกันก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2559 – 2563)  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2   มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล   บนพื้นฐานความเป็นไทยในสังคมสันติสุข 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
สู่คุณภาพระดับสากล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   มีความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติดใน
สังคมสันติสุข 

3.  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนหลักการกระจายอ านาจตามหลัก ธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่ำนิยมขององค์กำร 
พัฒนางาน  บริการเด่น  เน้นคุณธรรม  น าสังคม 

 

เป้ำประสงค ์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
2. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน

ระดับสากล 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 และสถานศึกษามีระบบบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพบนหลักการกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 และสถานศึกษามีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
2. เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
5. สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ  
 

จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   โดยแบ่งเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 5 กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 

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  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 
                  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รับความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
            1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้  ใฝ่ดี  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
       1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีทักษะการแก้ปัญหา  และอยู่อย่างพอเพียง 
       1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน 
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม  บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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        1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล  ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา 

1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 

1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สถานประกอบการ 
บุคคลองค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 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 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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  มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
         2.4 องค์กร  คณะบุคคล  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องการวางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 
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 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 
                3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหาร 
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วม  และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
      3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  และเป็นผู้ประสานงานหลักให้
โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง  ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
      3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณ  ที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
      3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  อัตราการออกกลางคันลดลง  มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง  และต่อเนื่อง 
                 3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกระดับ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ              
ทั้งส่วนกลาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่ก าหนดไว้  จึงก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1  ด้ำนผู้เรียน 
1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

   นักเรียนก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็น
รูปธรรม 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของการสอบ NT  เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 

 ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม  ให้ผู้ เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12  
ประการ ครบทุกตัวสอดคล้องตามช่วงวัย 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนออกกลางคันได้รับการติดตามและดูแลช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาต่อและให้ความรู้การมีงานท า 

จุดเน้นที่ 2  ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.  ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 

 ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทุกคนที่เข้ารับการพัฒนา
สามารถพัฒนาระบบสื่อสารการน าเสนอข้อมูลข่าวต่าง ๆ  ผ่านระบบ  Internet  
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง 

 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
กระดับศักยภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเอง (ID  Plan) 

 ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้รับการพัฒนาให้เป็นครูดี 
ครูเก่งของนักเรียน 

 ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูได้รับการสรร
หาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการลูกเสือมีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่ก าหนดในระดับ
ดีขึ้นไป 
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2.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถบริหารงานได้ทุก
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์  ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

4. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู  ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ  มี
ความสามารถ  สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 

 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  มี
การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
จุดเน้นที่ 3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1.  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานการศึกษาพิเศษบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  และ
เป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง  
ชุมชน  และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถน านโยบาย  ระเบียบ  กฎหมายไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์คณะบุคคลทุกองค์คณะได้รับการประสานส่งเสริมเชื่อมโยงในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4 ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการจัดระบบและการจัด
เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งใช้ประโยชน์จากสื่อ DLIT  
และ DLTV อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถมีปรับปรุง  พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้บริการผ่านเว็บไซด์  

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต  ระดับดีมากข้ึนไป
ร้อยละ 80 

 ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ

การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 ร้อยละ 100 ของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 สามารถด าเนินงานสนองนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา และของ สพฐ. 
ได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์ 

 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีภาพรวมได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

 ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้องตรง
ตามระเบียบและเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

 ร้อยละ 10 ของข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการในแต่ละ
ปีงบประมาณสามารถจัดท าข้อมูลการขอรับบ าเหน็จ บ านาญได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 
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กำรเชื่อมโยงกลยุทธ์  จุดเน้น  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ   
ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร และงบประมำณ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต  2 
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ส่วนที่  5 
กำรบริหำรแผนพัฒนำ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัต ิ
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ส่วนที่  5  
กำรบริหำรแผนพฒันำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติ 

 การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เป็นการจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการท างาน  โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือให้ได้ผลงานที่ก าหนด  ซึ่งจะมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานมาก  ผู้บริหารจะต้องน ากลยุทธ์มาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  มีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี  เขต  2  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์และสร้างความรู้  ความเข้าในในแผน  โดยการประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจในกระบวนการและร่วมกันวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาจากสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก  และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

2. ทบทวน  ปรับปรุงกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือพิจารณาว่า
เหมาะสม หรือไม่อย่างไร  กรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

2.1 นโยบายหน่วยเหนือหรือนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เขต  2  มีการปรับเปลี่ยน 

2.2 กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในขั้นนี้เป็นการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ  โดยจัดท า

โครงการกิจกรรมที่จะด าเนินงาน  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  เป้าหมายตั วชี้วัดความส าเร็จและก าหนด
งบประมาณ  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจ 

4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงานในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 พร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ  

5. ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการด าเนินการ  ดังนี้ 
5.1 ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2  
5.2 ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
5.3 ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
5.4 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
5.5 สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
******************************************************************** 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 

ที่ 365 / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  

.............................................. 
  ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563   ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  
   ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2559 – 2563  
ขอส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2559-2563  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  มีหน้าที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน และโครงการ/กิจกรรม ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยให้
ครอบคลมุสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือและความต้องการของพื้นที่  ประกอบด้วย   
     1.1  นายเสริมปญัญา  เทียมวนั     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  นายวริทธ์ินันท์ มงคลภคบัณฑิต    รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี  เขต  2                 กรรมการ   
     1.6  นายธาตรี  ธารีเกษ           รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี  เขต  2                 กรรมการ            
     1.7  นายชนวรรชฎ์  พรหมประสาธน ์ 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  ข้าราชการบ านาญ (ผู้แทน กพท.)              กรรมการ 
     1.11 นายล าพอง  เชียงสิน               ผอ.รร.วดัอัยยิการาม (ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.)    กรรมการ 
     1.12 นายสมชาย  สังข์สี       ผอ.รร.รวมราษฎรส์ามคัคี (ผู้แทน กต.ปน.         กรรมการ         
     1.13 นางสาวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ              กรรมการ 
     1.14 นางสาวณัฐชนก  วงศ์วรรณดี     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
     1.15 นางฉวีวรรณ  สุขสุนัย        หัวหน้ากลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล ฯ กรรมการ 
     1.16 นางนพวรรณ  แสงจันทร์    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    กรรมการ 
     1.17 นางสาวดวงเพชร์  นาคเกษม    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
     1.18 นายวิจารณ์  ดานุวงศ ์  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยฯี   กรรมการ 
     1.19 นางวิไลวรรณ  ศรีมาลา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ 
     1.20 นางพะเยาว์  ศรีสุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     1.21 นายปรีชา  พ่ึงจิตต์ตน   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     1.22 นางปราณี  วิทยาภัค         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     1.23 นางสาวไอลดา  คล้ายส าริด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
     1.24 นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

     1.25 นางเกศรินทร  จิตรสิงห ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

     1.26 นางมารศรี  เหล่าบญุชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 

     1.27 นายสุรวงศ์  ทรงกลด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 

     /1.28 นางจิตสุภา... 
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     1.28 นางจิตสุภา  อนุรักษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

     1.29 นางนฤมล  โลห์ทองค า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ      กรรมการ 
     1.30 ว่าที ่ร.ต.นันทเดช  โชคถาวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
     1.31 นางศศิธร  พรหมอินทร์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
     1.32 นางสายชล  จั่นทองค า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
     1.33 นางนัยนา  จันตะเสน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
     1.34 นางตวงรักษ์  รับพร   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     1.35 นางวันเพ็ญ  ค าจันทร์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      กรรมการ 
     1.36 นางพัชรี  เรืองรุ่ง   นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  กรรมการ 
     1.37 นางศศิอุษา  เพ็งมาก  นิติกรช านาญการ     กรรมการ 
     1.38 นางผกามาตฤ  สินไชย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
     1.39 นางอรพิน  มีวิชัย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
     1.40 นางอติพร  บุญบาง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
     1.41 นางรัชฎาพร  ไชยรส  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
     1.42 นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน          กรรมการและเลขานุการ 
     1.43 นางพนิดา  พงษ์ประเสรฐิ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.44 นายอรรถพงศ์  สุขสมนติย์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.45 นางเสมอใจ  ธิไชย                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.46 นางอรณิช  ลีลาไว               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.47 นางกรรณิกา  เถาปฐม      เจ้าพนักงานธุรการ                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ และประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดเตรียมห้องประชุมและอ านวยความสะดวกในการ
ใช้สื่อ  อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในห้องประชุม และบันทึกภาพ ประกอบด้วย      
     2.1  นางสาวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   ประธานกรรมการ   
     2.2  นางภาวนา  มหาวัตร          นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   กรรมการ 
     2.3  นางสาวพิไลภรณ์  ตระกลูพันธุ์เลิศ   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   กรรมการ 
     2.4  นายเกรียงไกร  พุทไธวฒัน์  นายช่างเทคนิคช านาญงาน   กรรมการ 
     2.5  นายธงไชย  สันติถาวรยิง่  ครู  โรงเรยีนวัดนิเทศน ์   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  มีหน้าที่ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ราชการก าหนด  เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2563  และ 
ประกอบด้วย      
     3.1  นางนพวรรณ  แสงจันทร์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ประธานกรรมการ 
     3.2  นางสมถวิล  พูลเกษม         นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
     3.3  นางบุญส่ง  ทองระย้า  นักวิชาการพัสดุช านาญการ   กรรมการ 
     3.4  นางสาวประไพ  รุจิฉาย       เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน              กรรมการ 
     3.5  นางนันทรัช  เทียนศรี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
     3.6  นางพัชรี  เรืองรุ่ง              นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

/ส านักงานเขตพื้นท่ี... 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) สพป.ปทุมธานี เขต 2 110 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายใหส้ าเร็จลลุ่วง  บรรลุวัตถุประสงค์  และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ       
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง   ณ  วันท่ี   28   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

                                              
         (นายเสริมปญัญา  เทียมวนั) 

                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 
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   คณะท ำงำน 

 ที่ปรึกษำ 
1. นายเสริมปัญญา  เทียมวัน         ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 
2. นายวินยั  ยงเขตรการณ ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 ผู้จัดท ำ 
1. นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางพนิดา  พงษ์ประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางเสมอใจ  ธิไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางอรณิช   ลีลาไว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางกรรณิกา  เถาปฐม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 รวมรวม/เรียบเรียง/จัดท ารูปเล่มเอกสาร 
1. นางพนิดา  พงษ์ประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

 ออกแบบปก 
1. นายธงไชย  สันติถาวรยิ่ง   ครู โรงเรียนวัดนิเทศน์  

 
******************************************* 

 

 

 



 

 

 




