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คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดจัดทําแผนพัฒนา
การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563) ขึ้น เพื่ อเปน การ
ปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของหน ว ยงานให ส อดคล อ งกั บ นโยบายด า นการศึ ก ษา
ที่เปลี่ยนแปลงไปใหมีความทันสมัย เหมาะสม มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อใชเปนกรอบและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษาตาง ๆ สูการปฏิบัติ โดยไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรและ
แนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดสงขลา และใหสอดคลองกับบริบท
ของหนวยงานและสถานศึกษา รวมทั้งเปนกรอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาการศึกษา
ขอขอบคุณคณะทํางานตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการ
จัดทําแผนพั ฒนาการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2563)
สําเร็จไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน สถานศึกษา
และผู มีสว นเกี่ ยวของที่มีห นา ที่ในการบริ หารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไดอยางแทจริงและสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม ประสบผลสําเร็จ
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สวนที่ 1
สภาพทั่วไป

สถานที่ตั้ง
สวนคือ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่ 2

สวนที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย
90110 เป น ที่ ทํา การหลั ก ประกอบด ว ย กลุ มงานและหองผูอํา นวยการสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ดังนี้
หองผูอํานวยการ
โทรศัพท 0-7425-8704
โทรสาร 0-7425-8249
กลุมอํานวยการ
โทรศัพท 0-7425-8216
โทรสาร 0-7425-8249
กลุมบริหารงานบุคคล
โทรศัพท 0-7425-8705
กลุมนโยบายและแผน
โทรศัพท 0-7425-8706
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท 0-7425-8244
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
โทรศัพท 0-7425-8707
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ โทรศัพท 0-7425-9061
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โทรศัพท 0-7425-8705
หนวยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท 0-7425-8216 ตอ 17
สวนที่ 2 ตั้งอยูบริเวณที่วาการอําเภอหาดใหญ ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา รหั ส ไปรษณี ย 90110 เป น ที่ ทํ า การของกลุม นิเ ทศติด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา โทรศัพท 0-7425-2010 โทรสาร 0-7425-2067
เว็บไซต www.ska2.obec.go.th หรือ www.ska2.go.th.

พื้นที่ติดตอ

ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับอําเภอปาบอน และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ติดตอกับอําเภอนาหมอม และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ติดตอกับอําเภอสิงหนคร อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ติดตอกับอําเภอมะนัง อําเภอควนกาหลง และอําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล
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พื้นที่รับผิดชอบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่
5 อํ าเภอคื อ อํ าเภอหาดใหญ อําเภอรัตภูมิ อํ าเภอควนเนีย ง อํ าเภอบางกล่ํา และอําเภอ
คลองหอยโขง

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อยูศูนยกลางดานเศรษฐกิจ
การค า และธุ ร กิ จ การศึ ก ษา เป น ศู น ย ก ลางของภาคใต ต อนล า ง มี ช าวไทยและต า งประเทศ
เดินทางเขามาทองเที่ยวและติดตอธุรกิจ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร
ประชากรในจังหวัดสงขลา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 63.42 รองลงมานับถือ
ศาสนาอิสลาม รอยละ 33.43 ศาสนาคริสตและอื่น ๆ รอยละ 3.16 ประเพณีวัฒนธรรมจึงมี
หลากหลายในการปฏิบัติ แตไมเกิดการแตกแยกในการอยูรวมกัน ภาษาที่ใชเปนภาษาทองถิ่นปกษใต
(ที่มา : สํานักงานบริหารยุทธศาสตร กลุมจังหวัดภาคใต ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2560)
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การปกครอง

การปกครองแบงออกเปน 5 อําเภอ 30 ตําบล 276 หมูบาน 7 เทศบาลเมือง/นคร
13 เทศบาลตําบล 15 อบต.
ตารางที่ 1 แสดงการแบงเขตการปกครองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาล
เทศบาล
นคร/เมือง
ตําบล
หาดใหญ
13
99
6
4
รัตภูมิ
5
63
1
3
ควนเนียง
4
46
2
บางกล่ํา
4
36
2
คลองหอยโขง
4
32
2
รวม
30
276
7
13
ที่มา : www.songkhladopa.go.th ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

อบต.
5
3
3
2
2
15

ลักษณะทางภูมิศาสตรและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพทางภูมิศาสตรโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม มีลําน้ําสําคัญหลายสาย เชน คลองอูตะเภา
คลองเตย คลองรํา คลองบางกล่ํา คลองหลา คลองรัตภูมิ คลองตง คลองจําไหร มีแหลงตนน้ําจาก
เทื อกเขาบรรทั ด บริ เวณฝ งตะวั นตกเป นเนิ นเขาลาดชั นบริ เวณแนวชายเทื อกเขา และค อย ๆ
แปรสภาพ เปนพื้นที่ราบลุมบริเวณตอนกลางของพื้นที่ จนถึงทะเลสาบสงขลา

การคมนาคม

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก
อยูศูนยกลางการคมนาคมขนสงของภาคใตตอนลาง สามารถเดินทางไดทั้งทางรถยนต ทางรถไฟ
และทางอากาศ อยูหางจากตัวเมืองสงขลา 30 กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทาง
รถไฟประมาณ 974 กิโลเมตร และทางรถยนตประมาณ 993 กิโลเมตร
ทางรถยนต มี ทางหลวงแผนดิ นหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงสายเอเชี ย
หมายเลข A2 ซอนทับกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 4) ตัดผาน โดยมีสามแยกคอหงส (จุดบรรจบ
กับถนนกาญจนวนิชย) เปนจุดปลายของถนนเพชรเกษม (จุดเริ่มตนของถนนเพชรเกษมอยูที่สี่แยก
ทาพระ กรุงเทพฯ) จากทางหลวงหมายเลข 4 จะซอนทับกับถนนกาญจนวนิชย จากสามแยกคอหงส
ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-มาเลเซียที่ดานสะเดา อําเภอสะเดา ระยะทางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ถึงโรงเรียนบานคลองกั่ว ซึ่งเปนโรงเรียนที่ไกลที่สุดระยะทาง 62 กิโลเมตร
คือ และโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ ซึ่งเปนโรงเรียนที่ใกลที่สุด ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ทางรถไฟ สถานีชุมทางหาดใหญ มีเสนทางรถไฟ 4 สาย มาบรรจบกัน นั่นคือ ทางรถไฟ
สายใต หลั กไปกรุ งเทพฯ ทางรถไฟสายใตห ลั กสุไหงโกลก ทางรถไฟสายแยกไปปาดังเบซาร
(เชื่อมตอกับทางรถไฟของมาเลเซีย และทางรถไฟสายแยกไปสงขลา แตทางรถไฟสายสงขลา
ปจจุบันไมไดใชงานแลว สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญมีรถไฟโดยสารบริการ 28 ขบวน โดยที่ 26
ขบวน เปนของการรถไฟแหงประเทศไทย อีก 2 ขบวน เปนของบริษัทการรถไฟมลายา (KTMB)
ของมาเลเซีย วิ่งระหวางชุมทางหาดใหญ-เซ็นทรัล กัวลาลัมเปอร-ชุมทางเกมาส
ทางอากาศ อําเภอหาดใหญ มีทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูในอําเภอคลองหอยโขง ชานเมืองหาดใหญดานตะวันตก
เฉียงใต ติดกับกองบิน 56 ของกองทัพอากาศ โดยมีสายการบินตาง ๆ ของไทย มาเลเซียและ
สิงคโปร ใหบริการเที่ยวบินไปยังกรุงเทพ ภาคใต มาเลเซียและสิงคโปร ไดแก สายการบินไทย
สมายล สายการบินนกแอรสายการบินแอรเอเชีย (ไทย/มาเลเซีย) สายการบินไลออนแอร สายการ
บินมาเลเซียแอรไลน และสายการบินไทเกอรแอรเวย (สิงคโปร)

อํานาจหนาที่

สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดดําเนินงานตามอํานาจ
หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมาย ว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. จั ด ทํ า นโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึก ษาของเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาให
สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับ สนุน และพัฒนาหลักสูต รรวมกับสถานศึ กษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
4. กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ศึ กษา วิ เ คราะห วิ จั ย และรวบรวมขอ มูล สารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พ ยากรด า นต า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส ง เสริ ม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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การศึกษา

7. จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่

8. ประสาน ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเอกชน องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถานบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการ และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งาน
ดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ไ ด ร ะบุ ใ ห เ ป น
หนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

5

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมนโยบาย
0
และแผน

กลุมอํานวยการ

กลุมบริหาร
งานบุคคล

6

กลุมกฎหมายและคดี

กลุมนิเทศ
ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุมบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

ขอมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประเภท/ตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (1)
1 ศึกษานิเทศก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
1 นักจัดการงานทั่วไป
2 นักวิชาการศึกษา
3 นักประชาสัมพันธ
4 นักทรัพยากรบุคคล
5 นักวิชาการเงินและบัญชี
6 นักวิชาการพัสดุ
7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
8 นักวิเคราะหนโยบายและแผน
9 นิติกร
10 เจาพนักงานธุรการ
11 เจาพนักงานการเงินและบัญชี
12 เจาพนักงานพัสดุ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) นอกกรอบ
1 นักจัดการงานทั่วไป
2 นักทรัพยากรบุคคล
3 นักวิชาการพัสดุ
4 นักวิชาการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ชวยราชการ
1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร
2 นักทรัพยากรบุคคล
3 นักจัดการงานทั่วไป
4 เจาพนักงานการเงินและบัญชี

จํานวน (คน)
1
1
10
4
6
1
10
5
1
3
6
1
4
1
1
1
2
1
1
1
-

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ลูกจางประจํา
1 ชางปูน
2 ชางไฟฟา
3 พนักงานบริการ
4 ชางไม

ประเภท/ตําแหนง

จํานวน (คน)

รวม

4
28
1
13
107

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปการศึกษา 2562
(ไมรวมตําแหนงวาง)
ผูบริหาร

ครูผูสอน

พนักงาน
ราชการ

ครูจาง
ชั่วคราว

มาชวย
ราชการ

รวม

หาดใหญ

51

470

18

31

2

572

รัตภูมิ

35

316

19

15

-

385

ควนเนียง

21

156

6

15

1

199

บางกล่ํา

12

130

6

11

1

160

คลองหอยโขง
รวม

12

89

-

5

2

108

อําเภอ

131
1,161
49
77
6
ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล สพป.สงขลา เขต 2 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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1,424

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ปการศึกษา 2562
ตําแหนง

ต่ํากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

ผอ.โรงเรียน

-

12

-

109

5

126

รอง ผอ.โรงเรียน

-

5

-

-

-

5

ครู

5

960

20

176

-

1,161

พนักงานราชการ

-

40

5

4

-

49

ลูกจางประจํา

39

7

-

-

46

ลูกจางชั่วคราว

43

115

-

-

-

158

-

6

-

-

-

6

ครูมาชวยราชการ

รวม
87
1,145
25
289
5
ที่มา : กลุมบริหารงานบุคล สพป.สงขลา เขต 2 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

1,551

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนโรงเรียนในสังกัด จําแนกตามขนาดโรงเรียน (ขอมูล 10 มิ.ย. 62)
ที่

จํานวนนักเรียน

1
2
3
4

เล็ก (1-120 คน)
กลาง (121-600 คน)
ใหญ (601-1,500 คน)
ใหญพิเศษ (1,501 คนขึ้นไป)
รวม

จํานวนโรงเรียน

หาดใหญ

บางกล่ํา

คลอง
หอยโขง

รัตภูมิ

ควน
เนียง

รวม

คิดเปน
รอยละ

19
28
2
0

4
7
1
0

6
6
0
0

13
18
2
0

13
7
1
0

55
66
6
0

43.31
51.97
4.72
0.00

49

12

12

33

21

127 100.00

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักเรียน หองเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จําแนกตามระดับการศึกษาและชั้นเรียน ปการศึกษา 2562
อําเภอ

ระดับการศึกษา/
ชั้น

หาดใหญ

รัตภูมิ

รวม

ควนเนียง

อ.1 (3 ขวบ)
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3

370
1,082
1,107
2,559
1,297
1,173
1,102
1,059
1,141
1,112
6,884
162
139
136
437

67
547
724
1,338
809
865
775
778
840
852
4,919
119
102
81
302

29
254
293
576
395
399
422
431
447
429
2,523
22
16
20
58

รวมทั้งหมด

9,880

6,559

3,157

รวมมัธยมศึกษาตอนตน

บางกล่ํา

นักเรียน

หอง

84
175
197
456
192
186
200
202
199
162
1,141
48
32
33
113

631
2,254
2500
5,385
2,981
2,898
2,741
2,719
2,859
2,796
16,994
447
421
393
1,261

53
142
146
341
155
151
149
147
148
150
900
20
20
19
59

1,710

23,640 1,300

คลองหอยโขง

81
196
179
456
288
275
242
249
232
241
1,527
96
132
123
351
2,334

ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตารางที่ 7 แสดงอัตราสวน นักเรียน : หองเรียน และนักเรียน : ครู ปการศึกษา 2560 – 2562
(รวมตําแหนงวาง)
ขอมูลดานการศึกษา

ป
การศึกษา

สถานศึกษา

นักเรียน

หองเรียน

ครู

นักเรียน :
หองเรียน

นักเรียน :
ครู

2560
2561
2562

127
127
127

23,529
23,613
23,640

1,283
1,302
1,300

1,384
1,367
1,368

18 : 1
18 : 1
18 : 1

17 : 1
17 : 1
17 : 1

หมายเหตุ เกณฑ

10

นักเรียน : หองเรียน
นักเรียน : ครู

เทากับ
เทากับ

40 : 1
20 : 1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 - 2561

ความสามารถ

ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล
เฉลี่ยรวม 3 ดาน

คะแนนเฉลี่ยรอยละ ปการศึกษา 2559 - 2561
ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2561
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ
เขตพื้นที่
ประเทศ
เขตพื้นที่
ประเทศ

58.52
42.20
61.51
54.08

51.00
36.99
53.38
47.13

59.76
45.19
51.96
52.31

52.67
37.75
45.31
45.25

61.36
56.30
53.55
57.07

53.18
47.19
48.07
49.48

ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ ฐาน Ordinary National Education Test
(O-NET) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 – 2561
คะแนนเฉลี่ยรอยละ ปการศึกษา 2559 - 2561
ปการศึกษา 2559
ระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ

ปการศึกษา 2560
ระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ

ปการศึกษา 2561
ระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
อังกฤษ

57.23

52.98

50.44

46.58

61.60

55.90

50.49

46.68

32.61

34.59

35.35

36.34

39.08

39.24

คณิตศาสตร

44.45

40.47

38.97

37.12

41.75

37.50

วิทยาศาสตร

44.30

41.22

41.14

39.12

42.99

39.93

เฉลี่ยรวม 5 สาระหลัก

45.82

43.18

41.48

39.79

46.36

43.14

ความสามารถ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National
Education Test (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 - 2561
คะแนนเฉลี่ยรอยละ ปการศึกษา 2557 - 2559
ปการศึกษา 2559
ระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ

ปการศึกษา 2560
ระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ

ปการศึกษา 2561
ระดับ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่

ภาษาไทย

44.61

46.36

46.74

48.29

53.99

54.42

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

47.35

49.00

27.16
24.39
33.56
35.41

31.80
29.31
34.99
38.29

27.37
22.39
31.11
31.90

30.45
26.30
32.29
34.33

26.38
25.55
35.44
35.34

29.45
30.04
36.10
37.50

ความสามารถ

อังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เฉลี่ยรวม 5 สาระหลัก
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สวสนทีวนที
่ 2่ 2

สถานภาพของสํ
านักางานเขตพื
้นที้น่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสงขลา
เขตเขต
22
สถานภาพของสํ
นักงานเขตพื
ที่การศึ
กษาประถมศึ
กษาสงขลา
สรุปสรุผลการวิ
เคราะห
สภาพแวดล
อมขององค
กร ก(SWOT
ปผลการวิ
เคราะห
สภาพแวดล
อมขององค
ร (SWOTAnalysis)
Analysis)
สรุปสรุผลการวิ
เคราะห
สภาพแวดล
อมภายใน
ปผลการวิ
เคราะห
สภาพแวดล
อมภายใน
จุดแข็
จุดงแข็(Strengths)
ง (Strengths)

จุดอจุอดนออ(Weakness)
น (Weakness)

ดานโครงสร
างและนโยบาย
(Structure
& Policy
: :ดานโครงสร
างและนโยบาย
(Structure
& &
ดานโครงสร
างและนโยบาย
(Structure
& Policy
ดานโครงสร
างและนโยบาย
(Structure
S1) S1)
Policy
: S1): S1)
Policy
1. สพป.สงขลา
เขต เขต
2 มีน2โยบายการพั
ฒนาคุ
ณภาพ
่อสาร่อสาร
และการประสานงานภายในของ
1. สพป.สงขลา
มีนโยบายการพั
ฒนาคุ
ณภาพ 1. การสื
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ห
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ด
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ก
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ด
ั
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านัสํกางานเขตพื
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3. การกํ
าหนดกลยุ
ธและการบริ
หารกลยุ
3. งานตามภารกิ
จงานบางเรื
่องยัง่อมีงยัการทั
ซอบนซอน
ไดสอดคล
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ของรัขฐองรั
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3. งานตามภารกิ
จงานบางเรื
งมีกบารทั
ไดสอดคล
่อมโยงกั
ยุทธศาสตร
กันไมกัชนัดไมเจน
กระทรวงศึ
กษาธิกกษาธิ
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บัติตบามวิ
ัยทัสศัยนทัขศององค
กรและ
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น
การมี
ส
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มของผู
ท

ม
่
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การมี
ค
า

นิ
ย
มร
ว
มกั
น
ขององค
ก
รยั
ง
ไม
เ
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ด
ความ
ดการโดยเนนการมีสวนรวมของผูที่มี
การมีคานิยมรวมกันขององคกรยังไมเกิดความ
สวนเกี
ย
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อ
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า
ย
ชั
ด
เจน
สวนเกี่ยวของทุกฝาย
ชัดเจน
5. การจั
ด
การศึ
ก
ษามี
ก
ารจั
ด
รู
ป
แบบที
ห
่
ลากหลาย
5.
นโยบายการบริ
หารจัหดารจั
การด
านทรัานทรั
พยากร
5. การจัดการศึกษามีการจัดรูปแบบที่หลากหลาย
5. นโยบายการบริ
ดการด
พยากร
เชน เช
การศึ
ก
ษาโดยครอบครั
ว
การศึ
ก
ษาทางเลื
อ
ก
เป
น
ต
น
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ค
คลที
ไ
่
ม
ช
ด
ั
เจน
น การศึกษาโดยครอบครัว การศึกษาทางเลือก เปนตน บุคคลที่ไมชัดเจน
6. มี6.องคมีคอณะบุ
คคลทีคคลที
่เขมแข็
าหนดนโยบาย
งคคณะบุ
่เขมงในการกํ
แข็งในการกํ
าหนดนโยบาย
และการขั
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เคลื
อ
่
นการจั
ด
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ก
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และการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ารและผลผลิ
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& Product
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ดานบริ
การและผลผลิ
ต (Service
& Product
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ดากนบริ
การและผลผลิ
ต (Service
& Product
ดานบริ
การและผลผลิ
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& Product
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กเรียกนเรียน 1. บุ1.คลากรบางส
บุคลากรบางส
นยัใงหไมความสํ
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งกวางคกวาเฉลี
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ศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคลไดอย่วาถึงทัง ่วถึง
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จุดแข็ง (Strengths)
5. การใหบริการทางการศึกษา ครอบคลุม
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยจัดรูปแบบที่หลากหลาย
เชน การศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
การศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม เปนตน
6. การลดรอบระยะเวลาการใหบริการ เชน
การเบิกจายคารักษาพยาบาลแกขาราชการ
บํานาญ เจาหนาที่ภายในสํานักงาน การจัดทํา
บัตรขาราชการและการขอหนังสือรับรองตาง ๆ

จุดออน (Weakness)
4. สถานศึกษาบางสวนมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกระดับปรับปรุง
5. คุณภาพของผูเรียนในแตละสถานศึกษา
มีความแตกตางกันมาก
6. ผูเรียนทักษะในการคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห และคิดไตรตรองอยางมีวิจารณญาณ
และนักเรียนชั้น ป.3 อานไมคลองเขียนไมได
ต่ํากวาเปาหมาย
7. ผลการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนางาน
ไมไดนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
8. นักเรียนสวนหนึ่งมีปญหาในเรื่องทักษะ
ทางดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานครูและบุคลากร (Man : M1)
ดานครูและบุคลากร (Man : M1)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนมาก
1. สพป.สงขลา เขต 2 มีบุคลากรทุกกลุมงาน
เพียงพอตามกรอบอัตรากําลัง
มีหนี้สิน ซึ่งเปนภาระตอการชําระและมีผลตอ
2. สพป.สงขลา เขต 2 มีอัตรากําลังครู
การปฏิบัติงานในหนาที่
2. บุคลากรบางสวนไมปรับเปลี่ยนเจตคติ
เกินเกณฑ
3. บุคลากรของสํานักงาน ผูบริหารและครู และบทบาทในการทํางานทําใหการทํางาน
ในโรงเรียนไดรับการยอมรับ ซึ่งมีตัวชี้วัดจากการ เกิดความลาชา ไมมีจิตอาสาบริการ ขาดมนุษย
ประกวดระดับประเทศ หนวยงานภายนอก
สัมพันธในการติดตอประสานงาน
สงผลใหดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดและ
3. ครูและบุคลากรขาดความรู ทักษะ
มีประสิทธิภาพ
ประสบการณ การใชเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม มีบุคลากรบางสวนที่
สอนไมตรงตามวิชาเอก
4. อัตรากําลังครูในภาพรวมเกินเกณฑ
ในขณะที่บางโรงเรียนมีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ
และโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาครูไมครบชั้น
5. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอน
จํานวนมาก เชน การรายงานขอมูล การจัดทํา
เอกสารทางการเงินและพัสดุ
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จุดแข็ง (Strengths)

ดานงบประมาณ (Money : M2)

1. สามารถจัดสรรงบประมาณตามความ
ตองการของสถานศึกษา และสถานศึกษา
สามารถดําเนินการได
2. การดูแลการเบิกจายเงินงบประมาณของ
โรงเรียนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
3. การติดตามผลการใชจายงบประมาณ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทําใหสถานศึกษา
สามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ
4. ระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ
5. บริการดวยความรวดเร็ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได
6. การประสานการทํางานรวมกันระหวาง
กลุมในการบริหารงบประมาณ
ดานสื่อ/วัสดุ อุปกรณ (Materials : M3)

1. มีความพรอมดานสื่อและอุปกรณที่ทันสมัย
และใชประโยชนไดจริง
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพ
สามารถสืบคนไดสะดวก
3. การติดตอสื่อสารระหวางเขตพื้นที่และ
โรงเรียนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว
4. มีระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สามารถ
เปนแบบอยางกับเขตพื้นที่อื่นๆ ได

จุดออน (Weakness)

ดานงบประมาณ (Money : M2)

1. การใชงบประมาณบางโครงการ
ขาดประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธไมเปนไป
ตามเปาหมาย
2. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
สวนหนึ่ง ยังขาดประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากมี
แผนการบริหารงบประมาณที่ไมมีประสิทธิภาพ
และใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน
3. การบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาครู
และบุคลากร ตองดําเนินการชวงปลายป
งบประมาณเปนจํานวนมาก กอใหเกิดความ
ยุงยากในการดําเนินการ สงผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอน
4. การระดมทรัพยากรจากภายนอก มีนอย
ดานสื่อ/วัสดุ อุปกรณ (Materials : M3)

1. การจัดสรรสื่อ วัสดุ อุปกรณ จากหนวย
บังคับบัญชา บางรายการ ไมตรงกับความ
ตองการ และความจําเปนของโรงเรียน
2. การใชวัสดุอุปกรณยังไมมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคา สืบเนื่องมาจากระบบการ
บริหารจัดการ
3. สื่อ เทคโนโลยี อุปกรณการเรียนการสอน
ยังไมเพียงพอและไดเรียนรูไมเทาเทียมกัน
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
4. การใชทรัพยากรรวมกันยังมีนอย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
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จุดแข็ง (Strengths)
ดานการบริหารจัดการ (Management : M4)

1. มีเครือขายและทีมงานที่เขมแข็งและ
มีคุณภาพ
2. บุคลากรทุกระดับในสํานักงานมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
3. มีการมอบอํานาจในการปฏิบัติงานให
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทําใหลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเร็ว
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามเชิง
กลยุทธ มีการติดตามประเมินผล และรายงานผล
การจัดการศึกษา เผยแพรประชาสัมพันธให
สาธารณชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
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จุดออน (Weakness)
ดานการบริหารจัดการ (Management : M4)

1. กระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตาม
เพื่อใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย ยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพ
2. การจัดเก็บระบบฐานขอมูล สารสนเทศ
ของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไมครบถวนสมบูรณ ขาดการบูรณาการขอมูล
สารสนเทศระหวางกลุมงานกอใหเกิดภาระ
กับโรงเรียน
3. การสงเสริมและการพัฒนาขาดการ
วางแผน การปฏิบัติ การควบคุมติดตาม
ประเมินผล
4. เครือขายสถานศึกษาไดรับมอบภารกิจ
นอกเหนือความจําเปนในบางครั้ง
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สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ (Customer
Behaviors : C) ผูปกครองนักเรียน
1. ผูปกครองและสถานประกอบการเห็น
ความสําคัญของการจัดการศึกษา
2. ผูปกครองและสถานประกอบการ
มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา
ของ สพป.สงขลา เขต 2
3. ผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในผลผลิตของ
สพป.สงขลา เขต 2

ดานการเมืองและกฎหมาย (Political &
Legal : P)
1. รัฐบาลและองคกร ใหความสําคัญของ
การจัดการศึกษาดวยการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบ ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวของ
2. กฎหมายไดกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวอยางชัดเจนมีกฎหมาย
รองรับ
3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษาและ
มีนโยบาย ที่ชัดเจนและสนับสนุนดาน
งบประมาณมากขึ้น
4. กฎหมายไดมีการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาใหกับองคคณะบุคคลทุกระดับ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ

อุปสรรค (Threats)
ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ (Customer
Behaviors : C) ผูปกครองนักเรียน
1. ผูปกครองที่มีฐานะปานกลางและฐานะ
ดี นิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่มี
ความพรอม
2. ผูปกครองสวนใหญยังไมไดเขามา
มีสวนรวมเนื่องจากขาดความรูความเขาใจ
ในการจัดการศึกษาและภาวะเศรษฐกิจ
3. ผูปกครองที่มีรายไดนอยสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรูของบุตรหลานยังไมเต็มที่
และนักเรียนขาดความตระหนัก ในการศึกษา
เลาเรียน
4. ผูปกครองบางสวนตองประกอบอาชีพ
ไมมีเวลาดูแลบุตรหลานเทาที่ควร
5. ผูปกครองและชุมชนไมเห็นดวยกับการ
ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ดานการเมืองและกฎหมาย (Political &
Legal : P)
1. การเปลีย่ นแปลงนโยบายดานการศึกษา
ของรัฐบาลในแตละสมัยทําใหขาดความ
ตอเนื่องของนโยบาย
2. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในบางเรือ่ ง
มีขอจํากัด ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. การบังคับใชกฎหมายยังไมไดถูกนํามาใช
อยางจริงจัง
4. องคกรการปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถ
สนับสนุนการจัดการศึกษาไดเต็มที่ เนื่องจาก
ขอกฎหมายของหนวยงาน
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โอกาส (Opportunities)
ดานเศรษฐกิจ(Economic : E)
1. พื้นที่ที่รับผิดชอบ เปนศูนยกลางของการ
ทองเที่ยว การศึกษา มีแหลงทุนและศูนยรวม
เศรษฐกิจ ที่เอื้อและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบเปนที่ตั้งเปนประตู
สูอาเซียนในภาคใตและเอื้อตอการประกอบอาชีพ
ที่หลากหลาย
3. ความหลากหลายของวัฒนธรรม เชื้อชาติ
ศาสนา ที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
4. มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและระบบดูแล
รักษาความปลอดภัย สรางความเชื่อมั่นใหกับ
นักทองเที่ยว กอใหเกิดการกระจายรายไดสูภาค
ประชาชน
5. ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมอยูในระดับดี
การลงทุน มีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีสง ผลตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. การคมนาคมสะดวก เอื้อตอการพัฒนาและ
จัดการศึกษา
7. องคกรภาคเอกชนตาง ๆ ในพื้นที่ใหการ
สนับสนุนปจจัยการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน
ในสังกัด
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อุปสรรค (Threats)
ดานเศรษฐกิจ(Economic : E)
1. สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยสงผลกระทบตอ
การจัดการศึกษา
2. การมีรายไดนอยของผูปกครอง โดยเฉพาะ
ราคายางตกต่ําสงผลกระทบตอการดูแลนักเรียน
และการจัดการศึกษา
3. การเคลื่อนยายแรงงานเพื่อไปประกอบ
อาชีพ สงผลตอการดูแลนักเรียนและการจัด
การศึกษา
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โอกาส (Opportunities)
ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture : S)
1. เปนศูนยกลางการศึกษา มีสถาบัน
อุดมศึกษาหลายแหงที่ใหการสนับสนุนการจัด
การศึกษา และเปนทางเลือกทางการศึกษา
2. องคกรและชุมชน ใหความสําคัญกับ
การศึกษา มีสวนรวมสนับสนุนในการพัฒนา
การศึกษา
3. มีแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นที่
หลากหลายสิ่งแวดลอมที่สมบูรณเอื้อตอการ
เรียนรู
4. สภาพภูมิศาสตรติดกับประเทศเพื่อนบาน
ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

อุปสรรค (Threats)
ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture : S)
1. ความเจริญทางวัตถุทําใหเด็กและเยาวชน
ถูกทอดทิ้งมากขึ้นเสี่ยงตอสิ่งเสพติดเพศสัมพันธ
โรคเอดส และการทะเลาะวิวาท
2. พฤติกรรมการเลียนแบบของนักเรียน เชน
การใชจายฟุมเฟอย การเลนเกมส
3. ประชากรวัยเรียนลดลงสงผลตอคุณภาพและ
ความคุมคา ในการจัดการศึกษา
4. สังคมไรพรมแดน การรับวัฒนธรรมตางชาติ
เปนไปอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการรับคานิยม ใหม ๆ
ที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
5. สภาพสังคมมีแหลงบันเทิง มั่วสุมและปญหา
ยาเสพติด มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สงผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน
6. สถานการณความไมสงบที่เกี่ยวเนื่องกับ
3 จังหวัดชายแดน ภาคใตสงผลตอการจัด
การศึกษา
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โอกาส (Opportunities)
ดานเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (Technology : T)
1. เปนแหลงวิทยาการดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
และการใหบริการที่คลอบคลุมทั้งระบบ
2. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนปจจัย
สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการพัฒนาการศึกษา
3. การสื่อสารสามารถเชื่อมโยงติดตอกันได
ทั้งภายใน ภายนอกประเทศเปนชองทางให
โรงเรียนและผูปกครอง แสวงหาความรูได
อยางหลากหลายมากขึ้น
4. องคกรภายนอกสนับสนุนดานเทคโนโลยี
ทําให สถานศึกษามีอุปกรณดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
5. การสื่อสารระหวางสํานักงานเขตพื้นที่กับ
โรงเรียน มีความสะดวก รวดเร็ว ทําใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ
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อุปสรรค (Threats)
ดานเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (Technology : T)
1.การใชเทคโนโลยีของผูบริหาร ครู นักเรียน
และชุมชนยังไมเหมาะสม เชน ไมไดใชเพื่อการ
คนควาหาความรู มีการเลียนแบบพฤติกรรม
ฟุมเฟอย ใชโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
กอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น
2. ความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเปนไป
อยางรวดเร็วสงผลตอการลงทุนทางการศึกษา
3. การพัฒนาคนไมทันกับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยี
4. ผูบริหาร ครู นักเรียน และชุมชนบางสวน
ขาดความรูความเขาใจ ขาดจริยธรรมในการใช
เครื่องมือ สื่อ และเทคโนโลยี
5. มีพื้นที่บางจุดที่ไมสามารถเชื่อมโยงเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา
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1.5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบานและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒ นาทั กษะ ผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
2.5 การลงทุน พัฒนาโครงสร างพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่น คงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา
กับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการปกระกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
3.4 การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
4.1 สรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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5.5 การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
6.6 ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
6.7 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชาชนของหนวยงานภาครัฐ
6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียมเปนธรรม
3. เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม

แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)

วิสัยทัศน (Vision)
“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษา
และเรียนรูตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุม เปาหมายยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที่สอดคลองและรองรับ
กระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่๒๑
2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพของคนไทยให เ ป น ผู มี ค วามรู คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ย นรู
ในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๓) สรางความมั่นคงแกประเทศชาติโดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและ
สังคมคุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง
๔) พัฒ นาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเพื่อการกาวขาม
กับดักประเทศรายไดปานกลางสูการเปนประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ดวยการเพิ่มผลิตภาพของกําลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายใน ประเทศลดลงเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน
แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว ๒ ดาน คือ
เป า หมายด า นผู เ รี ย น (Learner Aspirations) โดยมุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นทุ ก คนให มี
คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs 8Cs) ประกอบด ว ยทั ก ษะและ
คุณลักษณะตอไปนี้
✥ 3Rs ได แ ก การอ า นออก (Reading) การเขี ย นได (Writing) และการคิ ด เลขเป น
(Arithmetics)
✥ 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความ
รวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดาน
การสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะด านคอมพิ วเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy)
ทั กษะอาชี พและทั กษะการเรี ยนรู (Career and Learning Skills) และความมี เมตตากรุ ณามี วิ นั ย
คุณธรรมจริยธรรม (Compassion)
เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัด เพื่อการบรรลุ
เปาหมาย มีดังนี้
๑) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access)
๒) ผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยาง
เทาเทียม (Equity)
๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ (Quality)
๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคา
และบรรลุเปาหมาย (Efficiency)
๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
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ยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรเปาหมายและตัวชี้วัด แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต ๖ ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ๒๐ป เพื่ อ ให
แผนการศึกษาแหงชาติ บรรลุเ ปาหมายตามจุดมุ งหมายวิสัย ทัศนและแนวคิ ดการจั ดการศึ กษา
ดังกลาวขางตนดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเปาหมายดังนี้
1.๑ คนทุ ก ช ว งวั ย มี ค วามรั กในสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.๒ คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นที่พิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1.๓ คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาการดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมายดังนี้
๒.๑ กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒.๒ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะดาน
๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มีเปาหมาย ดังนี้
๓.๑ ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
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๓.๒ คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
๓.๔ แหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
๓.๕ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
๓.๖ ระบบการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
๓.๗ ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
มีเปาหมายดังนี้
๔.๑ ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
๔.๓ ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกตองเปนปจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมาย ดังนี้
๕.๑ คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
๕.๒ หลั ก สู ต รแหล ง เรี ย นรู แ ละสื่ อ การเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล อ มคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการนํ า แนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู
การปฏิบัติ
๕.๓ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมด า นการสร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย

๖.๑ โครงสร างบทบาทและระบบการบริห ารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
๖.๒ ระบบการบริ ห ารจั ดการศึ กษามี ป ระสิทธิ ภ าพและประสิทธิ ผ ลสงผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
๖.๓ ทุก ภาคส ว นของสั ง คมมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ กษาที่ ต อบสนองความต องการ
ของประชาชนและพื้นที่
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๖.๔ กฎหมายและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะ
แตกตางกันของผูเรียนสถานศึกษาและความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม
สรางขวัญกําลังใจและสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักการ
1. ให ความสํ า คั ญกั บ ประเด็ น คุณภาพและประสิทธิภ าพในทุกมิติ ทั้งผูเรีย น ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทและเปฯการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคกรมหาชนในกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความคลองตัว รวมั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติ งานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการและชุมชนในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพ
และโภชนาการและจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่สําคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ
ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนนดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณ
จริ ง หรื อ จากสถานการณ จํ า ลองผ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ และการเป ด โลกทั ศ น มุ ม มองร ว มกั น
ของผูเรียนและครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Codding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

27

8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทางภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษาดวยจุดเดน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)
และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและ
การมีงานทํา เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ต อ งปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการให
สอดคลองกับนนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัล เปนเครื่องือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและ
การบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง
ขอกฎหมายใหผูบริหารระดับสูงรวมแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง
ตามความตองการจําเปนใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช กลไกกองทุ น ความเสมอภาคทางการศึกษามาบูร ณาการการดําเนินงานรว มกับ
หนวยงานการศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระสําคัญให
เอื้อตอการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
8. ในระดับพื้ นที่ห ากเกิดปญหาข อติด ขัดการปฏิ บัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบข อมูล /
ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช น จํ า นวนเด็ ก ในพื้ น ที่ น อ ยลง ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารควบรวมโรงเรี ย น
ใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทําความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนา
ครูใหมีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญาหของผูเรียน
10. ให ศึ กษาธิ ก ารจั งหวั ด จั ดทํ า แผนการจัด การศึก ษาของแตล ะจั งหวั ด นําเสนอต อ
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง วั ด ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ทํ า รายงานเสนอต อ
รัฐมนตรีวาการการศึกษาธฺการ
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11. ให ผู ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และศึ ก ษาธิ ก ารภาค มี บ ทบาทหน า ที่
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล องกับ
ยุ ทธศาสตร ชาติ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นา ประเทศไปสู เ ป า หมาย “ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพั ฒนาอยางต อเนื่อง สังคมเป นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”
สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล
ที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน (Vission)
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
๑. จั ด การศึ กษาเพื่อเสริมสร างความมั่ นคงของสถาบัน หลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
๓. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู เ รี ย นให มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและคุ ณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ให ผู เ รี ย นทุ ก คนได รั บ บริ ก าร
ทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เปนมิ ตรกับสิ่ งแวดล อม ยึดหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
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เปาหมาย
๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู เรี ย นที่ มีความสามารถพิเ ศษด า นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา
ภาษาและอื่น ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู เรีย นในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปน
พลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
๔. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู บริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษาเปน บุ คคลแหงการเรี ยนรู มี ความรูและ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร างเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตที่ เ ป นมิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ตามหลั ก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบ
ขอมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนปฏิ รู ป ประเทศ ด า นการศึ ก ษา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุงสู Thailand ๔.๐ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
มาตรการ
๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี
๒. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๔. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะ
ที่จําเปน ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

31

นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด
๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑
(3R 8C)
๒. ร อยละของผู เ รี ยนชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กําหนด
๓. ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
๔. ร อ ยละผู เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและ
ความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมี
ความสุข มี ความยื ดหยุ น ทางด า นความคิ ด สามารถทํางานรว มกับ ผูอื่น ได ภายใตสังคมที่เปน
พหุวัฒนธรรม
๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
มาตรการ
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ
๓. นํ า เทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใชส นับ สนุน การเรีย นรูใหแกผูเรีย น
ทุกระดับการจัดการศึกษา
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ
๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอและเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
๕. สถานศึ กษาได รับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบ ท ดานประเภท
ขนาดและพื้นที่
๖. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ และคุ ม ครองนั ก เรี ย นและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
๑. สร า งความร ว มมื อ กั บ องค ก รปกครองระดั บ ท อ งถิ่ น ภาคเอกชน หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
๒. การยกระดั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภท ให มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๓. จั ดสรรงบประมาณสนั บ สนุ น ผู เรี ย นทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยาง
เหมาะสม และเพียงพอ
๔. การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึก
ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม
อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

33

๒. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะ และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการเรื่ อ งการจั ด การขยะแบบมี ส ว นร ว มและการนํ า ขยะ
มาใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแหลงเรียนรู และ
ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต
ในการดําเนิน กิจกรรมประจํ าวัน ในสถานศึ กษาและที่บ าน และข อมูล ของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย
ดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
๗. ครู และนั ก เรี ย นสามารถนํ า สื่ อ นวั ต กรรมที่ ผ า นกระบวนการคิ ด มาประยุ ก ต ใ ช
ในโรงเรี ย นการจั ด การเรี ย นรู และประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และชุ ม ชนได ต ามแนวทาง
Thailand ๔.๐
๘. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษามี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบุ ค ลากร
และสถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูข องนักเรียนและชุมชน
มาตรการ
๑. จั ด ทํ า Road Map และแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด แนวทางการดํ า เนิ น ทางการให
องคความรูและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia
และอื่น ๆ
๓. จั ด ทํ า เกณฑ ก ารประกวดโรงเรี ย นคาร บ อนต่ํ า และชุ ม ชนคาร บ อนต่ํ า และพั ฒ นา
วิทยากรใหความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา
๔. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและ
บริโภคที่เปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซที่มีผล ตอปรากฏการณ
ภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปลอย
คาร บ อนไดออกไซด ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น Carbon emission/Carbon Footprint
ในสถานศึกษาสูชุมชน
๕. จั ด จ า งผู เ ชี่ ย วชาญในการจั ด ทํ า Road Map เป น ที่ ป รึ ก ษาในการดํ า เนิ น การ
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
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๖. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใน ๖ ศูนย ๔ ภูมิภาค
๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน ๖ ภูมิภาค
๘. จั ด สรรงบประมาณดํ า เนิ น การตาม Road map และแผนปฏิ บั ติ ก าร ๒๕๕ เขต
เพื่อดําเนินการตอยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๙. สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการรณรงค ใ ห มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ เ ป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่ตนแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาดานการบริหาร
จัดการ สํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office)
๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ ดานการพัฒนา
ดานการผลิต และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเบอร ๕
และผลิตภัณฑที่มีฉลากและสัญลักษณเบอร ๕ เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณ
ขยะในสํานักงานและสถานศึกษา
๑๑. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑๒. ขยายผลผ า นระบบ DLTV ส ง เสริ ม ความรู เ รื่ อ ง การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และ
สิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุ ภัณฑที่เปนมิ ตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากที่แสดง
สัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนํา
ขยะมาใช ป ระโยชน ในรู ป แบบผลิ ตภั ณฑ และพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย
ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑๔. ขยายผลจากโรงเรี ย นคาร บ อนต่ํ า สู ชุ ม ชนเชิ ง นิ เ วศและการจั ด การมลพิ ษ และ
สิ่งแวดลอมดี Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
๑๕. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนร
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม
การบริโ ภคที่ เป น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อมเพื่ อนํ าความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการ
อนุรักษ สิ่งแวดลอม
๑๖. สงเสริ มแนวทางการจัดการเรี ยนรู อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
จัดคายเยาวชนวัยซนลดคารบอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนตนแบบที่นําความรูจากโรงเรียนตอยอด
สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย ๒,๐๐๐ ชุมชน
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๑๗. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลนและ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน และ
มอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ
สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
๒. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนา
ให เ ป น หน ว ยงานที่ มี ค วามทั น สมั ย ยื ด หยุ น คล อ งตั ว สู ง พร อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
๓. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ
๔. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัด ทุกระดับมี ความโปรงใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสู
การวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
๙. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การจัดการ
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
๑. ใหสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
๒. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานมีความ
ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนและสถานศึกษา
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ยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดสงขลา
วิสัยทัศน (Vision)
สังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม นําคุณภาพ สูความสุขที่ยั่งยืน
นิยามวิสัยทัศน
สังคมแหงการเรียนรู หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับและ
ผูดอยโอกาสเพื่อการแสวงหาความรูในการดํารงตน การมีอาชีพและการแขงขันในสังคมโลก
คูคุณธรรม หมายถึง ดํารงตนเปนคนดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเงื่อนไขความรูคูคุณธรรม ภายใตคานิยม “เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณ
แผนดิน”
นําคุณภาพ หมายถึง จัดระบบการศึกษาโดยใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับ
สูความสุขที่ยั่งยืน หมายถึง สรางความตระหนักและดําเนินภารกิจภายใตการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต รักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาอยางยั่งยืน
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู
สูอาชีพในภูมิภาคอาเซียน
3. สงเสริมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึงและเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต
4. ยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสูสากล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบท
เชิงพื้นที่สอดรับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบท
เชิงพื้นที่สอดรับกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืนตาม
พระราโชบาย
เปาประสงค
1. ประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น รักษสิ่งแวดลอม และพัฒนา
อยางยั่งยืน
2. ผูเรียนมีความรู คูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูสูอาชีพ
ในภูมิภาคอาเซียน
3. ประชาชนมีโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาอยางทั่วถึง และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
4. หนวยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูไทยแลนด 4.0
5. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใตหลักการ
มีสวนรวม และบูรณาการการทํางานเพื่อใหเกิดความคุมคา
6. หนว ยงานทางการศึก ษาจัด การศึก ษาใหผูเ รีย นมีค วามรูแ ละทัก ษะดา นวิช าชีพ
พรอมเขาสูตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
7. หนวยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่
8. หน ว ยงานทางการศึ ก ษามี การบริ ห ารและการจัดการศึ กษาที่ส อดคลอ งกับ บริบ ท
เชิงพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความมั่นคงและ
ปลอดภัยของประเทศ
2. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีความมั่นคงและปลอดภัย
3. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีสวนรวมในการอนุรักษสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม
กลยุทธ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม
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ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคานิยม “เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณ
แผนดิน”
2. รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. รอยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมสงเสริม การดําเนินงาน ปองกัน และแกไขปญหา
ยาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. หนวยงานทางการศึ กษาจัดการศึกษาใหผู เรียนมีความรูและทักษะดานวิชาชีพ พรอม
เขาสูต ลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
กลยุทธ
1. ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนให มี ส มรรถนะในสาขาที่ ต รงตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ และเปนเลิศเฉพาะดาน
3. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมที่สรางผลผลิต และมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
4. สงเสริม สนับสนุน การปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
และการมีงานทําใหเหมาะสมในแตละชวงวัย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงความตองการของตลาด
งานและอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
2. ร อยละของผู สํ าเร็ จการศึ กษาเข าทํ างานในสถานประกอบการในเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษสงขลา
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
4. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชแนวทาง STEM ศึกษา
5. รอยละของสถานศึกษาทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ Active Learning
6. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมที่สรางมูลคาเชิงพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. หนวยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูไทยแลนด 4.0
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กลยุทธ
1. สงเสริ มสนั บสนุ นให คนมี ทักษะ ความรู ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมือง
3. ส งเสริ มสนั บสนุ นการพั ฒนาศั กยภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษาด วยรู ปแบบ
ที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห
2. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. รอยละของสถานศึกษาที่จัดสอนภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สาม
4. รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพิ่มขึ้นตามเปาหมาย
ที่กําหนด
5. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษา
6. รอยละของสถานศึกษาสงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง
7. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนมีโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาอยางทั่วถึง และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ
1. เพิ่มโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคนไทยทุกชวงวัยใหคุณภาพชีวิตที่ดี
3. สงเสริมและพัฒนาแพลตฟอร มการเรี ยนรูผานระบบดิ จิทัลที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา
สําหรับคนทุกชวงวัย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2. รอยละของผูเรียนออกกลางคันลดลง
3. รอยละของสถานศึกษาที่มีขอมูลสารสนเทศของผูเรียนออกกลางคัน และผูเรียนกลุมเสี่ยง
ตอการออกกลางคันเปนรายบุคคล
4. รอยละของผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
5. รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนทุน และทรัพยากรทางการศึกษาจากบุคคล /
หนวยงาน/องคกร/มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการศึกษาของผูเรียน
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6. รอยละของสถานศึกษาที่นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือมาใชในการจัด
การเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น รักษสิ่งแวดลอม และพัฒนา
อยางยั่งยืน
2. ชุมชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. สงเสริม และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
1. ร อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาให ผู เ รี ย น
มีจิตสํานึกปองกัน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในชุมชน และรักชุมชน
2. จํานวนหลักสูตร แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมตามเกณฑที่กําหนด
3. จํานวนองคความรู/งานวิจัยที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. รอยละของสถานศึกษาที่สงเสริมผูเรียนใหมีการพัฒนา งานวิจัย/นวัตกรรมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต
หลักการมีสวนรวม และบูรณาการการทํางานเพื่อใหเกิดความคุมคา
2. หนวยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
3. หนว ยงานทางการศึ กษามี การบริ หารและการจัดการศึกษาที่ส อดคลองกับบริบ ท
เชิงพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยงานและสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
3. พั ฒนาระบบบริ หารงานบุ คคล ของครู อาจารย และบุ คลากรทางการศึ กษาให มี
ประสิทธิภาพ
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4. เพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริ หารจั ดการศึ กษาในเขตพื้ นที่ ปกติ และพื้ นที่พิเศษ โดยใช
เทคโนโลยีเพื่อความรวดเร็ว ประหยัด และคุมคาในการดําเนินงาน
5. มีระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาที่สามารถใชประโยชนรวมกันได
ตัวชี้วัด
1. จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการศึกษา
2. จํานวนหนวยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งผานการประเมิน
ตามเกณฑที่กําหนด
3. จํานวนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากการใชเทคโนโลยี
4. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืนตามพระราโชบาย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ชุ มชนและสั งคมมี การพัฒ นาอย างยั่งยืน เมื่อมีการขับ เคลื่อนการพัฒ นาตามแนว
พระราโชบาย
2. นักเรียนและเยาวชนจังหวัดสงขลามีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะพื้นฐานใน การดํารง
ตนเปนพลเมืองดีของสังคม
3. จังหวัดสงขลามีความสงบสุข
กลยุทธ
1. การปลูกฝงทัศนคติที่ดีของเยาวชนตอบานเมือง
2. การสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิตเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งสูการประยุกตใชในการประกอบอาชี พ
ทุกสาขาและทุกระดับ
4. การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองดีและเปนกําลังใน
การพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยอนุรักษ
และสืบทอดภูมิปญญา
2. มีองคความรู/นวัตกรรมการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพรได และ/หรือ
มีแผนการเรียนรูสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชัน้ เรียน
3. นักเรียนมีความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้ง นําไปประยุกตใชได
กับการประกอบอาชีพไดทุกสาขาและทุกระดับ
4. นักเรียนตระหนักรูในหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี
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ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรชั้นนําในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
พันธกิจ (Mission)
๑. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร างความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ กคนได รับ การศึกษาเต็มตามศักยภาพ
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพสูสากล
3. สร า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ให ผู เ รี ย นทุ ก คนได รั บ บริก ารทาง
การศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
4. ส งเสริ มให ผู เ รี ย นมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม มี คุ ณลั กษณะอั น พึ ง ประสงค ต ามหลั กสู ต ร
มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. พัฒ นาผู บ ริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตําแหนง
มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ มุงเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษาและบูรณการการจัดการศึกษา
7. จั ด การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ที่เป น มิต รกับ สิ่ งแวดลอม ยึด หลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริ หารจั ดการศึ กษาของสถานศึกษา และจัดการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
เปาประสงค (Goals)
๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพอยางทั่วถึงมีคุณภาพสูสากล
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
๓. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่ น ๆ ได รั บ การพั ฒ นาอย า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ และมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี คุ ณลั กษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
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4. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู เรีย นในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปน
พลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
5. ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานตําแหนง มาตรฐาน
วิทยฐานะ มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
6. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา บริ ห ารจั ด การเชิ ง บู ร ณาการ มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม
ประเมิ น ผลมี ร ะบบข อ มู ล สารสนเทศ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการรายงานผลอย า งเป น ระบบ
ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
8. สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบมี ส ว นร ว ม โดยใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
ประเด็นกลยุทธ (Strategic)
ประเด็นกลยุทธที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นกลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน
ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
เปาหมาย
1. ผูเรียนกอนระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
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3. ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา มี ส มรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบ
สูสถานศึกษา
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คานิยม (Value)

SKA2
S
K
A
2

=
=
=
=

Service Mind
Knowledge
Advance
Double

บริการดวยใจ
ใฝหาความรู
สูความเปนเลิศ
เกิดผลทวีคูณ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
4.ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา

5.ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

6.ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา

๔. สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและการลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา

๕. จัดการศึกษาเพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวติ ที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

๖. พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการ
ศึกษา

๔.ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคและความ
เทาเทียมกันทางสังคม

๕. การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

๖. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

2.ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของมนุษยและ
ของชาติ

3.ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย

๒. ผลิตและพัฒนากําลังคน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

๑.จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตการศึกษาชาติ 20 ป

๓. พัฒนาศักยภาพคนทุก
ชวงวัยและการสรางสังคม
แหงการเรียนรู

๓. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

๒. การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

๑. ความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
จั ด การศึ ก ษาโดยใช เ ทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ( Digital Technology)
และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มเพื่ อ
พัฒนามุงสู Thailand ๔.๐

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดานจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม
คณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

4.สรางโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ

3.สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
 ี

๒ พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสราง
ความสามารถในการ

ดานการจัดารศึกษา
เพื่อความมั่นคง

7.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

6. สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนนการทํางาน
แบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา กระจายอํานาจและ ความ
รับผิดชอบสูสถานศึกษา

๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล

๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ
ตรงตาม สายงานและมีวัฒนธรรมการทํางาน
ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ

๑ .ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู

เปาหมาย สพป.สงขลา เขต 2

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและเปาหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

มาตรการ/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดี
๑. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ของชาติและเปนพลโลกที่ดี
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
๒. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
พรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
๒. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ ถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม
ที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
และมีความพรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพยสิน
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ
เปนตน
4. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไป พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จดั บรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียน
แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตองเปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
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ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตาม
๑. รอยละ 5 ของผูเรียนมีความเปนเลิศทางดาน
ศักยภาพนําไปสูความเปนเลิศดาน
วิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปน
วิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ ในศตวรรษที่ ๒๑
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. รอยละ 3 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผาน
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน การประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน
ของประเทศ
(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร
(Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
๓. รอยละ 2 ของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาส
เขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
ของผูเรียน
๒. รอยละ 50 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและ
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย
ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กําหนด
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และ
๓. รอยละ 30 ของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
คุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และ
๔. รอยละ 100 ของผูเรียนที่จบการศึกษา
คุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีทักษะ
ความตองการดูแลเปนพิเศษ
การเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําตามความ
๓. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
ถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
Technology) มาใชสนับสนุนการ
สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต
เรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด
และวางแผนทาง การเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
การศึกษา
๕. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และ
ดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมี
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู และ ความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
บุคลากรทางการศึกษา
ทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปน พหุวัฒนธรรม
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน (ตอ)
๖. รอยละ 100 ของผูเรียนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะ ของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
๗. รอยละ 100 ของครู มีการเปลีย่ นบทบาทจาก
“ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๑. รอยละ 100 ของผูเรียนสามารถเขาเรียนใน
๑. สรางความรวมมือกับองคกร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
ปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน
๒. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของ อุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่
พื้นที่
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
๓. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปน
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
ผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุก
ประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ ๔. รอยละ 100 ของครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ
๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
(Digital Technology) เปนเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
๕. รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการพัฒนา
ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท
ขนาดและพื้นที่
๖. รอยละ 100 ของสถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ
๘. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

49

ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
๑. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีนโยบายและ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึก
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไป
ปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆา
แมลง ฯลฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงโลก
๒. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการนําขยะ
มาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะ และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
เพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ
เรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ
มาใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู
ที่เกี่ยวของ
๔. รอยละ 100 ของนักเรียน เรียนรูจากแหลงเรียนรู
มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแหลงเรียนรู และตัวอยาง
รูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. รอยละ 100 ของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บ
ขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต
ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและที่
บาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
๖. รอยละ ๑๐๐ ของครู มีความคิดสรางสรรค
สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํา
งานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทันตอการเปลี่ยนแปลงโลก
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ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
๗. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผาน
กระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนได
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทันตอการเปลี่ยนแปลงโลก
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรอยละ 100
ของสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
และสถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของนักเรียนและชุมชน
ประเด็นกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
๑. รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการกระจาย
๑. ใหสถานศึกษาหรือกลุม
สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการ อํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
บริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานที่มี
๒. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่
ความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัว
การศึกษา เปนหนวยงาน มีความ
ใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา
ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
ประยุกตใชอยางคุมคาและเกิด
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ประโยชนสูงสุด
ของสถานศึกษา นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

51

ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา ผานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
หนวยงานในสังกัด
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัด
การศึกษา
๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใช
ในการวางแผน การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. รอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษาที่นอมนําพระบรม
ราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหวั และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพ

๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข

ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62
100

100

ป 63
100

ป 64

เปาหมาย
100

ป 65

ประเด็นกลยุทธที่ 1 ดานจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1. จัดทําเครื่องมือและแบบประเมินคัดเลือก
2. นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาดานความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
3. ยกยองเชิดชูเกียรติ
4. นิเทศ ติดตาม ผูเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
5. คัดเลือกสถานศึกษาที่สงเสริมคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ

กิจกรรม

2. โครงการจัดการเรียนรู 1. ประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทําคูมือการจัดการ
บูรณาการ “ศาสตรพระราชา” เรียนนรูบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนตนแบบ)
2. บูรณาการจัดการเรียนรูงานของพอ
(เรียนรูโครงการ อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ)
3. สรางความเขมแข็งและเตรียมความ
พรอมรับการประเมินศูนยการเรียนรู
4. จัดนิทรรศการผลการเรียนรูบูรณาการ
“ศาสตรพระราชา”

1. โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

28,100

-

ป 63

30,000

30,000

ป 64

30,000

30,000

ป 65

งบประมาณที่ดําเนินการ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผูรบั ผิดชอบ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

3. รอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู ใหผูเรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติที่ดีตอ
บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
เปนพลเมืองดี ของชาติ
มีคุณธรรมจริยธรรม
4. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมือง
ดีของชาติมีคุณธรรมจริยธรรม
มีคานิยมที่พึงประสงคมี
คุณธรรมอัตลักษณมีจิต
สาธารณะมีจิตอาสารับผิดชอบ
ตอครอบครัวผูอื่นและสังคม
โดยรวมซื่อสัตยสุจริตมัธยัสถ
อดออมโอบออมอารีมีวินยั และ
รักษาศีลธรรม

ตัวชี้วัด

100

๑๐๐

๑๐๐

ป 63

ขอมูล
ฐาน
ป 62
100

๑๐๐

100

ป 64

เปาหมาย

๑๐๐

100

ป 65

๑. ประชุมปฏิบัตกิ ารถอดบทเรียน
ความสําเร็จโครงงานคุณธรรม/นวัตกรรม
สรางสรรคคนดี
2. การประเมินโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
๓. นิเทศ ติดตาม

- จัดกิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ/สวนสนาม

4. โครงการจัดงาน
วันสถาปนาวันลูกเสือ
แหงชาติ
- โครงการโรงเรียน
คุณธรรม (สพฐ.)

๑. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สภานักเรียน
2. จัดคายสภานักเรียน สงขลา เขต 2
“เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน
3. คัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
4. อบรมสัมมนาพัฒนาครูที่รับผิดชอบ
งานสภานักเรียนสู วิถีประชาธิปไตย

กิจกรรม

3. โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งสภานักเรียน
สงขลา เขต 2

โครงการ

๕๐,๐๐๐

-

5,400

๕๐,๐๐๐

-

50,000

ป 64

๕๐,๐๐๐

-

50,000

ป 65

งบประมาณที่ดําเนินการ

ป 63

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

ผูรบั ผิดชอบ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
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5. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
มีความรูความเขาใจและมี
ความพรอมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน
ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสินการคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอรและภัย
พิบัติตาง ๆ เปนตน

ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

ป 63
๑๐๐

ป 64

เปาหมาย
๑๐๐

ป 65
- โครงการสรางภูมิคุมกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม

โครงการ
ป 65

30,0๐๐

ป 64

30,0๐๐

งบประมาณที่ดําเนินการ

ป 63

1. สงเสริมความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
๒๗,๕๐๐
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม
๒. การตรวจสารเสพติดในปสสาวะนักเรียน
๓. คายทักษะชีวิตยุวชนคนดี ศรีสงขลา 2
๔. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนน

กิจกรรม

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

ผูรบั ผิดชอบ

56

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑. รอยละ ๕ ของผูเรียนมี
ความเปนเลิศทางดานวิชาการ
มีทักษะความรูที่สอดคลอง
กับทักษะที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ ๒๑
๒. รอยละ ๓ ของผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาผานการ
ประเมินสมรรถนะที่จําเปน
ดานการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy)
ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร
(Mathematical Literacy)
และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร
(Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA
๓. รอยละ ๒ ของผูเรียน
ที่มีศักยภาพไดรับโอกาส
เขาสูเวทีการแขงขันระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

5

3

2

n/a

2

ป 63

ขอมูล
ฐาน
ป 62
5

2

3

5

เปาหมาย
ป 64

2

3

5

ป 65

กิจกรรม

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63 ป 64
ป 65

ผูรับผิดชอบ

- โครงการสงเสริม
ความเปนเลิศทางวิชาการ

- โครงการสงเสริม
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับนานาชาติ
(PISA)

๕3,4๐๐

-

๑. ทบทวน รวบรวมแนวขอสอบการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA(Programme for International
Student Assessment)
2. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนและบูรณาการการทดสอบตามแนว
ขอสอบ PISA
3. จัดสอบโดยใฃขอสอบ PISA
1. การสอบคัดเลือกโครงการ สสวท.
2. การสอบคัดเลือกโครงการแขงขัน
วิชาการระดับนานาชาติ

-

80,๐๐๐

-

80,๐๐๐

.

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

- โครงการศิลปหัตถกรรม 1. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ 432,765 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
นักเรียน
เขตพื้นที่ฯ
2 . รวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาค/ชาติ

โครงการ

ประเด็นกลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
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(3R 8C)

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑

ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

ป 63
๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 64 ป 65

๑๕๐,๐๐๐

๑3๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย

๑. ประเมินความสามารถการอาน เขียน
นักเรียนชั้น ป.๑-๖
๒. ประเมินการเรียนรูวรรณคดี
และวรรณกรรมนักเรียนชั้น ม.๑-๓
๓. นิเทศ ติดตาม
๔. พัฒนาครูผูสอนภาษาไทย
๕. สรุปและรายงานผล

๑๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑0๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
๑. กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
๓. พัฒนานวัตกรรมทางดานภาษา
๔. นิเทศ ติดตาม
๕. สรุปและรายงานผล

๑๐๐,๐๐๐

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย

-

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

1. พัฒนาครูใหมีความสามารถที่สงเสริม
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. ติดตามประเมินผล

กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21

โครงการ

ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

2. รอยละ ๕๐ ของผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผานเกณฑที่กําหนด

ตัวชี้วัด

30

ขอมูล
ฐาน
ป 62

50

50

50

เปาหมาย
ป 63 ป 64 ป 65

1. วิเคราะหผลการทดสอบ NT กําหนด
จุดพัฒนาในตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห
และสรางนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. พัฒนาสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ลําดับ 2๐ สุดทาย

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการสืบเสาะ
คนหา รวบรวม สื่อการเรียนการสอน
ทางระบบอิเลคทรอนิกส
2. สงเสริมการใชสื่อเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรมหองสมุดและ
แหลงเรียนรู
3. ติดตามการดําเนินการใชหองสมุด
และแหลงเรียนรู

๕. โครงการสงเสริมการใช
สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม
หองสมุดและแหลงเรียนรู

- โครงการยกระดับ
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานนักเรียน (NT)
ชั้น ป.3

๑. ประชุมคณะทํางาน
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๓. นิเทศ ติดตาม
๔. สรุปและรายงานผล

กิจกรรม

๔. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

โครงการ

๕0,๐๐๐

6๐,๐๐๐

7๐,๐๐๐

๖0,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

70,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
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4. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยง
สูอาชีพและการมีงานทําตาม
ความถนัดและความตองการ
ของตนเองมีทักษะอาชีพที่
สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศวางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได

3. รอยละ ๓๐ ของผูเรียน
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ ๕๐ ในแตละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่
ผานมา

ตัวชี้วัด

100

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

30

ป 63

๑๐๐

30

๑๐๐

30

เปาหมาย
ป 64 ป 65

- โครงการแนะแนว
เพื่อการศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ

- โครงการยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ป.๖ และ
ชั้น ม.๓

โครงการ

๑. พัฒนาครูผูรับผิดชอบกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ การศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ
๒. สงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ
๓. ติดตามขอมูลนักเรียนชั้น ป.๖ และ
ม.๓ ในการเขาศึกษาตอ

1. วิเคราะหผลการประเมินระดับชาติ
2. ศึกษาเกณฑประจํากลุมสาระการ
เรียนรู
3. จัดกิจกรรมสังเกตการณชั้นเรียน
4. สรางชุมชนการเรียนรูของครูมืออาชีพ
5. พัฒนาสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)
ลําดับ 2๐ สุดทาย

กิจกรรม
๖0,๐๐๐

30,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

40,๐๐๐

70,๐๐๐

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
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5. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
ทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข
มีความยืดหยุนทางดานความคิด
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ภายใตสังคม ที่เปนพหุวัฒนธรรม
6. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดาน
รางกายและจิตใจ
7. รอยละ ๑๐๐ ของครู
มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผูสอน” เปน “Coach”
ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ
เรียนรูหรือผูอํานวยการการ
เรียนรู

ตัวชี้วัด

8๐

ขอมูล
ฐาน
ป 62

10๐

ป 63

10๐

10๐

เปาหมาย
ป 64 ป 65

1. โครงการเสริมสราง
สมรรถนะผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจาง

โครงการ

๑. แตงตั้งคณะกรรมการ
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความ
เขาใจ TEPE Online
๓. พัฒนาครูดวยการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC
๔. กิจกรรมสงเสริม กระตุนใหเห็นคุณคา
ความสําคัญของตนเอง
๕. การคัดเลือก สพฐ.ดีเดน/กพ.ดีเดน
ครูดีในดวงใจ
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูชวยสูความ
เปนมืออาชีพ

กิจกรรม

๑2๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

ป 63
๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 64 ป 65

1. พัฒนาครูที่รับผิดชอบระบบการวัด
และประเมินผลคุณภาพการศึกษา
2. นิเทศ ติดตาม

5. โครงการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผล
คุณภาพการศึกษา

-

-

๑๐๐,๐๐๐

50,000

๑๐๐,๐๐๐

50,000

9๓,๐๐๐

๑. สรางเครือขายครูผูมีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ
๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
(The Network of Speaking English)
๓. จัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
ในสถานศึกษา

9๓,๐๐๐

4. โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา

๗๓,๐๐๐

๑. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
๒. ประชุมผูบริหารการศึกษา (รอง ผอ.
สพป. ผูอํานวยการกลุม/หนวย)

๓. โครงการประชุม
ผูบริหารโรงเรียน

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

๑๐5,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐
1. จัดทําแผนบริหารอัตรากําลัง
2. สรรหา คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
(พนักงานราชการ/ครูขั้นวิกฤต/ครู
วิทยาศาสตร/ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม)
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

๒. โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพดานการบริหาร
งานบุคคลเพื่อสรางเสริม
ศักยภาพของการจัด
การศึกษา

โครงการ

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุมอํานวยการ

กลุมบริหารงาน
บุคคล

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62

ป 63

เปาหมาย
ป 64 ป 65
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดการสอน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียน
การสอนแบบ STEM Education
3. ติดตาม ประเมินผล
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจยั ทาง
การศึกษา
2. การจัดทําวิจยั สถาบัน
3. การจัดทําวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
4. การจัดทําผลการวิจยั /นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงาน
5. การแลกเปลีย่ นเรียนรูและนําเสนอ
ผลงานการวิจยั

7. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการ
ทําวิจยั

กิจกรรม

6. โครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช STEM
Education

โครงการ

-

-

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
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๑๐๐

๑๐๐

๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
สามารถเขาเรียนในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพเปนมาตรฐาน
เสมอกัน

๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
ไดรับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอยางเพียงพอ
และเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึง
ถึงความจําเปนตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความตองการ
จําเปนพิเศษสําหรับผูพกิ าร

ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 63 ป 64 ป 65
กิจกรรม

-

-

2. โครงการประสิทธิภาพ - ประชาสัมพันธคูมอื แนวทางการดําเนินงาน
การบริหารงบประมาณ
ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
ประจําป
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63 ป 64 ป 65

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
ความเขาใจระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชระบบ
ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๓. รวบรวมขอมูลเพือ่ ทําการวิเคราะห
และสรุปผล

๑. โครงการสรางความรู
ความเขาใจระบบปจจัย
พื้นฐานนักเรียนยากจน

- โครงการสรางความ
1. พัฒนาครูผูรับผิดชอบงานประกัน
เขมแข็งระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
คุณภาพภายในเพื่อรองรับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพ
2. นิเทศ เตรียมความพรอมรับการ
ภายนอก
ประเมินคุณภาพภายนอก
๓. สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

โครงการ

ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
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๔. รอยละ ๑๐๐ ของครู
ไดรับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณและอุปกรณดิจิทัล
(Digital Device) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหแกผูเรียน

๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน
ไดรับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล
(Digital Device) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูอยาง
เหมาะสมเพียงพอ

ตัวชี้วัด

๑๐๐

ขอมูล
ฐาน
ป 62

๑๐๐

ป 63

๑๐๐
๑๐๐

เปาหมาย
ป 64 ป 65

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๒. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๓. ประกวดวิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศ BestPractice
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)

๑. ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
๒. ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา
๓. ประเมินผลการจัดทําแผนของ
สถานศึกษา

๓. โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณประจําป

- โครงการพัฒนา
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV)

กิจกรรม

โครงการ

๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

-

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐ - กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
- กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

-

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63 ป 64 ป 65
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๖. รอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕. รอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา
ใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสม
ตามบริบทดานประเภท ขนาด
และพื้นที่

ตัวชี้วัด

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 63 ป 64 ป 65

๑๐๐

๑๐๐

ขอมูล
ฐาน
ป 62
1. สงเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความ
เข็มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบท
ของโรงเรียน
3. พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. สรุปและรายงานผล

กิจกรรม

1. สนับสนุนงบประมาณ
2. พัฒนาครู แลกเปลี่ยนเรียนรู

- โครงการสงเสริมสนับสนุน - ประชุมเชิงปฏิบัติการการนําเทคโนโลยี
การนําเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ดิจิทัลมาใชเพื่อการเรียนการสอน
มาใชเพื่อการเรียนการสอน

3. โครงการพัฒนา
สงเสริมความเขมแข็งและ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
2 ภาษา

๒. โครงการนิเทศบูรณาการ ๑. จัดทํารายงานผลการนิเทศและแผนนิเทศ
โดยใชพื้นที่เปนฐาน
๒. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลใช
เพื่อการพัฒนาการศึกษา เครือขายสถานศึกษาเปนฐาน

1. โครงการพัฒนา
เสริมสรางความเข็มแข็ง
เพื่อยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการ

60,000

-

๑๒๐,๐๐๐

20,000

60,000

๕๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

30,000

กลุมนโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ

60,000

๕๐,๐๐๐

กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

๑๒๐,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

30,000

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63 ป 64 ป 65
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๑๐๐

๑๐๐

7. รอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษามีระบบการดูแล
ชวยเหลือและคุมครอง
นักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ

๘. รอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถ
นํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 63 ป 64 ป 65

1. โครงการจัดทําขอมูล
ประชากรวัยเรียน

- โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน

โครงการ

๑. การกําหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน
โดยยึดหลักภูมิศาสตร และการคมนาคม
(School Mapping)
๒. คัดสําเนาทะเบียนบาน (ทร.14)
ของประชากรวัยเรียนจากสํานักทะเบียน
อําเภอ/ทองถิ่นในพื้นที่
๓. จัดทําขอมูลประชากรวัยเรียน

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกขอมูล
ผานโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลการเยีย่ ม
บานนักเรียนของ สพป.สงขลา เขต 2
๒. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
ระบบการดูแลชวยเหลือนํกเรียน
๓. การจัดคายทักษะชีวิตยุวชนคนดี
สพป.สงขลา เขต 2
๔. สรุปและรายงานผล

กิจกรรม

-

-

๒๐,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63 ป 64 ป 65

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

๙๐

ขอมูล
ฐาน
ป 62

๙๐

๙๐

๙๐

เปาหมาย
ป 63 ป 64 ป 65
1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การรับนักเรียนระดับอนุบาล
(อนุบาล 3 ขวบ) การรับนักเรียนระดับวัย
การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปที่ 1)
๑. สํารวจนักเรียนออกกลางคัน
และแนวโนมออกกลางคัน
๒. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ปองกันนักเรียนออกกลางคันฯ
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบ
๔. ติดตามนักเรียนออกกลางคัน
๕. สรุปและรายงานผล

๓. โครงการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนออก
กลางคันและจบการศึกษา
ไมตรงตามเวลาที่หลักสูตร
กําหนด

กิจกรรม

๒. โครงการสงเสริม
และพัฒนาระบบการรับ
นักเรียนอยางทั่วถึง

โครงการ
๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

-

ป 64

-

ป 63

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ป 65

งบประมาณที่ดําเนินการ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
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๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
มีการนําขยะมาใชประโยชนในรูป
ผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะและมีสงเสริมการ
คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คารบอนที่โรงเรียนและชุมชน

๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
มีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู
ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการ
ผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บา นและ
ชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมการลดใช
สารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง
ฯลฯ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงโลก

ตัวชี้วัด

100

๑๐๐

ขอมูล
ฐาน
ป 62

100

๑๐๐

100

๑๐๐

100

๑๐๐

เปาหมาย
ป 63 ป 64 ป 65

2. โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดกิจกรรมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

โครงการ

๑. จัดทําแนวทางการดําเนินงานการ
จัดการศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. จัดการประกวดโรงเรียนที่มีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนเลิศ

1. สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนสิ่งแวดลอม
ศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD SCHOOL)
2. คายสรางสรรคสิ่งแวดลอมศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
๔. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School)
๕. การสรางเครือขายความรวมมือกับ
ภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กิจกรรม

9,190

-

ป 64

ป 65

ผูรับผิดชอบ

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

กลุมสงเสริม
การจัดการ
ศึกษา

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
- กลุมสงเสริม
การจัดการ
ศึกษา

งบประมาณที่ดําเนินการ

ป 63

ประเด็นกลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
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๕. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน/
สถานศึกษามีการเก็บขอมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซตในการดําเนิน
กิจกรรมประจําวันในสถานศึกษา
และที่บานและขอมูลของ Carbon
Footprint ในรูปแบบ QR CODE
และ Paper less

๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
เรียนรูจากแหลงเรียนรูมีการขยาย
ผลแหลงเรียนรูนักเรียนโรงเรียน
ชุมชน เรียนรูดานการลดใชพลังงาน
การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและตัวอยาง
รูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรม
สีเขียวฯลฯ

๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
มีการบูรณาการเรื่องการจัดการ
ขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ
มาใชประโยชน รวมทั้งสอดแทรก
ในสาระการเรียนรูท ี่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62

เปาหมาย
ป 63 ป 64 ป 65
โครงการ

กิจกรรม
ป 63

ป 64

ป 65

งบประมาณที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
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๘. สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรและสถานที่ใหเปน
สํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียนและชุมชน

๗. รอยละ ๘๐ ของครูและ
นักเรียนสามารถนําสือ่ นวัตกรรมที่
ผานระบวนการคิดมาประยุกตใชใน
โรงเรียน การจัดการเรียนรู และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและ
ชุมชนไดตามแนวทาง Thailand ๔.๐

๖. รอยละ ๑๐๐ ของครูมี
ความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและดําเนินการจัดทํา
งานวิจัยดานการสรางสํานึกดาน
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมไดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงโลก

ตัวชี้วัด

ขอมูล
ฐาน
ป 62

เปาหมาย
ป 63 ป 64 ป 65
โครงการ

กิจกรรม
ป 63

ป 64

ป 65

งบประมาณที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
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๒. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาใหเปนหนวยงานที่มี
ความทันสมัยยืดหยุน
คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลาเปน
หนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน

๑. รอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษาไดรับการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษา
อยางเปนอิสระ

ตัวชี้วัด

๑๐๐

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ป 63

๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 64

๑๐๐

๑๐๐

ป 65

กิจกรรม

1. โครงการทบทวนแผน
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจัดทําแผนปฏิบัติการ
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ประจําป
การประจําป
3. จัดทําเอกสาร

๒. โครงการพัฒนาความ - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เขมแข็งคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. โครงการสรางความ
1. พัฒนาครูผูรับผิดชอบงานประกัน
เขมแข็งระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
คุณภาพภายในเพื่อรองรับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพ
2. นิเทศ เตรียมความพรอมรับการ
ภายนอก
ประเมินคุณภาพภายนอก
๓. สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

โครงการ

๔2,350

-

๑๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

50,000

๑๐๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ

๖๐,๐๐๐

50,000

กลุมนโยบาย
และแผน

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

๑๐๐,๐๐๐ กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

ประเด็นกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
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3. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษานํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
มาใชในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจทั้งระบบ

สงเสริมตรวจสอบติดตาม
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตําบล

ตัวชี้วัด

๑๐๐

100

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ป 63

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

100

๑๐๐

เปาหมาย
ป 64

๑๐๐

100

๑๐๐

ป 65

- โครงการพัฒนาคุณภาพ ๑. จัดอบรมแนวทางการเตรียมการ
การบริหารจัดการระบบ
จัดหาพัสดุ
บริหารการเงินและพัสดุ
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นแบบ
ยุค ๔.๐
ขอรับบําเหน็จบํานาญทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง

๑. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
๒. จัดทํารายงานผล

๑. ประชุมคณะกรรมการติดตาม
เพื่อสรางความเขาใจ เครื่องมือ เอกสาร
๒. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
การผลการติดตาม

3. โครงการติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.
4. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป
๒. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป

กิจกรรม

2. โครงการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ

โครงการ

๔๕,๐๐๐

33,5๐๐

20,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

3๐,๐๐๐

50,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

3๐,๐๐๐

50,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

กลุมบริหาร
งานการเงินและ
สินทรัพย

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุมนโยบาย
และแผน

กลุมนโยบาย
และแผน

ผูรับผิดชอบ
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5. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษาผานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity
&Transparency
Assessment : ITA)

๔. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษามีความโปรงใส
ปลอดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

๑๐๐

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ป 63

๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 64

๑๐๐

๑๐๐

ป 65

๒. โครงการโรงเรียน
สุจริต

๑. โครงการเขตสุจริต

โครงการ

๑. ทบทวน สังเคราะหการดําเนินงาน
โรงเรียนสุจริต
๒. สรางความเขมแข็งการดําเนินงาน
โรงเรียนสุจริต
๓. ประเมินคัดเลือกโรงเรียนสุจริต

๑. วิเคราะหความเสี่ยงเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนและแตงตั้ง
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๓. จัดทําแผนปองกันและปราบปราม
การทุจริต
๔. ประกาศเจตจํานงการบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ตอบแบบวัดรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน (IIT)/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT)/แบบสํารวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ

กิจกรรม

-

-

-

-

-

-

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
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8. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษามีระบบ
ขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใชในการวางแผนการจัด
การศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๗. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีขอมูล
ผูเรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ
นําไปสูการวิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู
สูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)

๖. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีระบบฐาน
ขอมูลสารสนเทศ วิชาการ
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด

ตัวชี้วัด

๑๐๐

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ป 63

๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 64

๑๐๐

๑๐๐

ป 65

- โครงการพัฒนาการ
จัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศและ Big Data

- โครงการจัดทําขอมูล
บริหารงานบุคคล

โครงการ
-

-

-

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

กลุมบริหาร
งานบุคคล

ผูรับผิดชอบ

๑๒๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ กลุมสงเสริม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
การศึกษา
และผูรับผิดชอบ
ทางไกล
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศตามฐานขอมูล
เทคโนโลยี
โปรแกรม DMC,EMIS,B_OBEC, M_OBEC
สารสนเทศ
3. พัฒนาระบบการใหบริการของศูนย
และการ
ปฏิบัติการสารสนเทศกลาง AOC SKA๒
สื่อสาร
4. พัฒนาเว็บไซตโรงเรียน
5. พัฒนาระบบ Big Data ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- จัดทําขอมูลครู บุคลากรทางการศึกษา
ตามโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-Obec)

กิจกรรม
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9. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษามีแพลตฟอรม
ดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจดาน
การบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ป 63

ขอมูล
ฐาน
ป 62
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

เปาหมาย
ป 64

๑๐๐

๑๐๐

ป 65
๑. อบรมเจาหนาที่การเงินและบัญชี
ของโรงเรียน
๒. ติดตาม ตรวจสอบระบบบัญชีและ
งบประมาณสถานศึกษา

กิจกรรม

๒. โครงการพัฒนาระบบ 1. ทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ ระบบ My Office
จัดการศึกษา
2. ติดตามผลการใชระบบ My Office
3. สรุปผลและรายงาน

๑. โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีสถานศึกษาผาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ

-

-

๑๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

งบประมาณที่ดําเนินการ
ป 63
ป 64
ป 65

กลุมสงเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุมบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย

ผูรับผิดชอบ

ภาคผนวก
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายปราโมทย สงสิงห

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

คณะผูจัดทํา
1. นายศุภวัฒน อวะภาค
2. วาที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร
3. นางเรวดี เชาวนาสัย
4. นางรัตนา ไกรทอง
5. นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย
6. นางณิชจรีย เพียรทองสงฆ
7. นางสาววิมลลักษณ ชีววิจิตรกุล
8. นางนันทภัค พันดร

รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาควนลัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

บรรณาธิการ/ตนฉบับ
นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย
นางสาววิมลลักษณ ชีววิจิตรกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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