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ค ำน ำ 
 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561– 2564)  โดย
ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดใช้แผนฉบับนี้เป็นแนวทางในการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติใน
แต่ละปีงบประมาณ รวมทั้ง ด าเนินงานด้วยความต่อเนื่องกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดิน   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา จะสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป    
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บทน ำ 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  โดยความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้
ระดมความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจ จุดเน้น ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ใช้
เป็นกรอบทิศทางและเป็นกลไกในการผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ตามบทบาทและภารกิจให้
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งใช้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปี  ซึ่งมีสาระส าคัญ 
ประกอบด้วย นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ
ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดของทิศทางการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของ วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ และตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ระบุ
โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือรองรับการด าเนินงานใน
แต่ละกลยุทธ์  
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บทที่ 1 
 
ข้อมูลทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โดยมีโครงสร้างของเขตพ้ืนที่การศึกษา 178 เขต ต่อมาได้มี
ประกาศเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติมทั่วประเทศทั้งหมดเป็น 183 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

หลังจากนั้น ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เพ่ือก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
รับผิดชอบดูและการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 
42 เขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2553 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูและของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ สพฐ. รวม
ทั้งสิ้น 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 จังหวัดน่าน มีเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 2 เขต คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 
1 รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 8 อ าเภอโชนใต้ของจังหวัดน่าน ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอ 
ภูเพียง อ าเภอเวียงสา อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหมื่น อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอแม่จริม และอ าเภอสันติสุข ส าหรับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 7 อ าเภอโชน
เหนือของจังหวัดน่าน ได้แก่ อ าเภอท่าวังผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอสองแคว 
สภาพภูมิศาสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ 7 อ าเภอทาง
ตอนเหนือของจังหวัดน่าน มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานที่ตั้งเลขที่ 418 หมู่ที่ 8 บ้านปรางค์พัฒนา ต าบลปัว 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55120 โทรศัพท์ 054-791510 โทรสาร 054-791250 เว็บไชต์ 
www.nan2.go.th  มีเขตบริการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในการจัดการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ใน 7 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอท่าวังผา อ าเภอสองแคว อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ    

 สภาพภูมิศาสตร์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน สลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ า
ระหว่างหุบเขา เนื้อท่ีประมาณ 3,940,415 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศใต้   ติดต่อกับ อ าเภอเมืองน่านและอ าเภอสันติสุข   
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ขตบริกาานเขตพนที่ก 
ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 
 
รูปที่ 1  แผนภาพแสดงพื้นท่ีในการก ากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาณาเขตติดต่อ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
                
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

รูปที่ 2  แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  
เขต 2 

สพป.น่าน เขต 2 

 

ผอ.สพป.น่าน เขต 2  - คณะ ก.ต.ป.น. 

    หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มอ านวยการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

         สถานศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 
1. ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาและจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ณ 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

รายการ จ านวน 
1. หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 8 กลุ่ม 1 ศูนย์ จ านวนข้าราชการในแต่ละกลุ่ม/หน่วย 

ดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ 6 คน 
2. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 คน 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 4 คน 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 คน 
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 คน 
6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 11 คน 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 2 คน 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน 

2. องค์คณะบุคคล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

3. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่ฯ  
 
   

ข้าราชการ 43 คน  
พนักงานราชการ 3 คน  
ลูกจ้างประจ า 5 คน  
ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน  

4. สถานศึกษา โรงเรียน 145 โรงเรียน 3 สาขา  
นักเรียน  17,876 คน  
ห้องเรียน 1,570 ห้อง  

5. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  

ข้าราชการครู 1,197 คน 
พนักงานราชการ 79 คน 
ลูกจ้างประจ า 67 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 251 คน 
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35โรง 

38 โรง 
25 โรง 

13 โรง 

11 โรง 

14 โรง 
12 โรง 

ท่าวังผา 

ปัว 

เชียงกลาง 

ทุ่งช้าง 

สองแคว 

บ่อเกลือ 

เฉลิมพระเกียรติ 

2. ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา 
              ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด ณ 10 มิถุนายน 2560 
 

ที ่ อ าเภอ 
สถาน 
ศึกษา 

ในสังกัด 

โรงเรียน
สาขา 

สถานศึกษานอกสังกัด 
รวมทั้งสิ้น 

เอกชน ตชด. 
พระปริยัติ 

ธรรม 
รวม 

1 ท่าวังผา 35 - 3 - 2 5 40 
2 ปัว 38 - 1 - 2 3 41 
3 เชียงกลาง 25 - 1 - 1 2 27 
4 ทุ่งช้าง 13 - - - 1 1 14 
5 สองแคว 10 1 - - - - 11 
6 บ่อเกลือ 12 2 - 1 1 2 16 
7 เฉลิมพระเกียรติ 12 - - - - - 12 

 รวมทั้งสิ้น 145 3 5 1 7 13 161 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัดแยกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 
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3.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส ณ 10 มิถุนายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน อ าเภอ ล าดบั ช่ือโรงเรียน อ าเภอ
1 บ้านปงสนุก ปัว 19 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
2 บ้านนาวงศ์ ปัว 20 บ้านปางแก ทุ่งช้าง
3 ศรีสระวงศ์ ปัว 21 บ้านน ้าเลียง ทุ่งช้าง
4 ภูคาวทิยาคม ปัว 22 ไตรราษฎร์สามคัคี เชียงกลาง
5 ชุมชนศิลาแลง ปัว 23 พระพทุธบาทวทิยา เชียงกลาง
6 สกาดพฒันา ปัว 24 บ้านสวา้ บ่อเกลือ
7 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปัว 25 บ้านบ่อหยวก บ่อเกลือ
8 จตุราษฎร์ศึกษา ปัว 26 บ้านสบมาง บ่อเกลือ
9 บ้านไร่ ปัว 27 บรรณโศภิษฐ์ สองแคว
10 บ้านสบเป็ด ท่าวงัผา 28 สมาคมพยาบาลไทย สองแคว
11 บ้านน ้าโมงปางสา ท่าวงัผา 29 บ้านผาหลัก สองแคว
12 บ้านน ้าพรุ้อน ท่าวงัผา 30 บ้านเปียงซ้อ เฉลิมพระเกยีรติ
13 บ้านแหน ท่าวงัผา 31 บ้านห้วยฟอง เฉลิมพระเกยีรติ
14 ชุมชนบ้านดอนตัน ท่าวงัผา 32 บ้านด่าน เฉลิมพระเกยีรติ
15 บ้านดอยติ ว ท่าวงัผา 33 บ้านห้วยโกน๋ เฉลิมพระเกยีรติ
16 แสนทองวทิยา ท่าวงัผา 34 บ้านน ้าช้างพฒันา เฉลิมพระเกยีรติ
17 ไทยรัฐวทิยา98(บ้านงอบ) ทุ่งช้าง 35 บ้านน ้ารีพฒันา เฉลิมพระเกยีรติ
18 มณีพฤกษ์ ทุ่งช้าง 36 หมอ่มเจ้าเจริญใจ  จิตรพงศ์ เฉลิมพระเกยีรติ

ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
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4. ข้อมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
4.1 กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
กลุ่มโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี  ภาคเหนือ  (ระดับประถมศึกษา) 

 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน อ าเภอ
1 บ้านห้วยฟอง เฉลิมพระเกยีรติ
2 บ้านบวกหญ้า เฉลิมพระเกยีรติ
3 บ้านสบปืน เฉลิมพระเกยีรติ
4 บ้านปางหก เฉลิมพระเกยีรติ
5 บ้านห้วยโกน๋ เฉลิมพระเกยีรติ
6 บ้านห้วยทรายขาว เฉลิมพระเกยีรติ
7 บ้านกิว่จันทร์ (เสรินทวฒัน์อปุถัมภ์) เฉลิมพระเกยีรติ
8 บ้านน ้าช้างพฒันา เฉลิมพระเกยีรติ
9 บ้านน ้ารีพฒันา เฉลิมพระเกยีรติ
10 บ้านด่าน เฉลิมพระเกยีรติ
11 บ้านเปียงซ้อ เฉลิมพระเกยีรติ
12 หมอ่มเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ เฉลิมพระเกยีรติ
13 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือ
14 บ้านสะปัน บ่อเกลือ
15 บ้านบ่อหยวก บ่อเกลือ
16 บ้านขุนน ้าน่าน บ่อเกลือ
17 บ้านนาขวาง บ่อเกลือ
18 บ้านผักเฮือก บ่อเกลือ
19 บ้านยอดดอยวฒันา บ่อเกลือ
20 บ้านห่างทางหลวง บ่อเกลือ
21 บ้านสบมาง บ่อเกลือ
22 บ้านสวา้ บ่อเกลือ
23 ท่านผู้หญิงสง่า องิคุลานนท์ บ่อเกลือ
24 บ้านบ่อหลวง (ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง) บ่อเกลือ
25 บ้านนาบง บ่อเกลือ
26 บ้านยอดดอยวฒันา (ห้องเรียนสาขาน ้าหมาว) บ่อเกลือ
27 ต้ารวจตระเวนชายแดน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

รถไฟมกักะสัน
สองแคว
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 

4.2 กลุ่มโรงเรียนในโครงการเฉลิมพะเกียรติ 
  4.2.1 โรงเรียนพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร จ านวน 1 โรง 
ได้แก่ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ พ้ืนที่อ าเภอท่าวังผา 

4.2.2 โรงเรียนพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน 1 
โรง ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ้ืนที่อ าเภอทุ่งช้าง 
 
5. ข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

             
 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 

ก่อนประถม ประถม มัธยมตอนต้น รวมทั้งสิ้น 
1 ท่าวังผา 780 2,706 293 3,779 
2 ปัว 1,223 3,899 546 5,668 
3 เชียงกลาง 455 1,438 90 1,983 
4 ทุ่งช้าง 442 1,231 234 1,907 
5 บ่อเกลือ 412 1,207 200 1,819 
6 สองแคว 310 935 144 1,389 
7 เฉลิมพระเกียรติ 265 844 222 1,331 

 รวมทั้งสิ้น 3,887 12,260 1,729 17,876 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 
 การด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงปีงบประมาณที่ พ.ศ.
2557-2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ขับเคลื่อนภารกิจ โดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการการและพัฒนาการศึกษา พร้อมกับได้เน้นย้ าการพัฒนาการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานในมิติ
ของคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพผู้เรียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเพ่ิมเติม
ในประเด็นที่เป็นความท้าทายต่างๆ ประกอบกับได้ด าเนินการขับเคลื่อนการท างานการศึกษาด้วย  Model ๓ : ๓ : 
๓ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๓ S ขับเคลื่อนการท างาน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขับเคลื่อนการท างานด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based management) ร่วมกับ
สถานศึกษา อาศัยความร่วมมือของเครือข่ายจากทุกภาคส่วน โดยได้ก าหนดจุดเน้น ๓ จุดเน้นเพ่ือการพัฒนา ที่
ครอบคลุมทั้งด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ ๓ ผลผลิตสู่มาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model ๓ : ๓ : ๓  สู่การพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

Nan 
Primary 

Education
al 

Service 

จุดเนน้ด้านนกัเรียน 
* มีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล 
* มีคณุธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
และทกัษะทางสังคมที่เหมาะสม 
* นกัเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ ได้รบั
การส่งเสริมและพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพทกุคน 

คณุภาพนกัเรียน 
* NT ป.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
* O-NET ป.๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓-
๕ 
* มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
* มีคณุลักษณะผูน้ านกัเรียน
อาเซียน 
* บริหารจัดการหลกัสูตรที่มี

จุดเนน้ด้านบริหารจัดการ 
* มุ่งผลสัมฤทธิ์ การกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วมและรับผดิชอบ 
* จัดการศกึษาอย่างมีคณุภาพตาม
มาตรฐาน เน้นบรกิาร สร้างสรรค์
ผลงานอย่างมีคณุภาพ 
* โรงเรียนพระราชด าริ พื้นที่สูง 
ชายแดน และพืน้ที่ยากล าบากได้รบั
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคลอ้ง

จุดเนน้ด้านครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 
* พฒันาความรู้และสมรรถนะผ่านการ
ปฏิบตัิจริง  
* ผูบ้ริหารสถานศกึษากลุ่มที่มีความ
จ าเป็น ได้รบัการพฒันาอย่างเร่งด่วน 
* มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รบัการยก
ย่องเชดิชูเกยีรต ิ
* จัดเตรียม จัดสรร ผูบ้ริหาร
สถานศกึษา ครู บรรจุใหม่/ย้าย 

คณุภาพครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา 
* ได้รบัการพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะ 
* ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้รบัการ
พฒันาทางวิชาการ ในระดับด ี
* ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
* มีการบริหารงานเป็นไปตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

คณุภาพการบริหารจัดการ 
* เร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 
* ผ่านการประเมินมาตรฐานเขต
พื้นที่การศกึษา ในระดับดีมาก 
* ระบบประกันคณุภาพภายในที่
เข้มแข็ง  
* การประเมินภายนอกรอบสาม
ผ่าน ๘๐% 
* โรงเรียนพระราชด าริ พื้นท่ี

 
 

Stakeholder 

 

School 

๓ S ขับเคลื่อนการ
ท างาน 

๓ จุดเน้น เพื่อการ
พัฒนา 

๓ ผลผลิต สู่
มาตรฐานการศึกษา 

นโยบาย
กายภาพสู่
คุณภาพ 
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นอกจากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่ผ่าน
มา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาในอนาคต และพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในการระดมทรัพยากรมาใช้อย่างรอบคอบ  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 กายภาพสู่คุณภาพ เรื่องที่ 2 
นักเรียนอนบุาล 2 ต้องเริ่มเรียน โดยการที่จะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้ดังนี้ 

1. พัฒนากายภาพของโรงเรียน จัดเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน ตลอดจน
สร้างคุณลักษณะบุคลิกส่วนตัวของครู เช่น การแต่งกายให้เรียบร้อย การเขียนตัวหนังสือสวย การรักการอ่านของ
ครู ท าให้นักเรียนเกิดการซึมซับและน าไปเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้  

2. สร้างความตระหนักในความส าคัญของภายภาพโรงเรียน ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรและ
นักเรียน โดยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น มีความปลอดภัย และสวยงามน่าอยู่  เก็บขยะ
มูลฝอยและท าความสะอาดพ้ืนที่ พัฒนางานซ่อมแซมภายในโรงเรียนตลอดจนอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความ
พร้อมใช้ตลอดเวลา 
 
 ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มี
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
1. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 
        1) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศปีการศึกษา 2557 

 
                  

การเปรียบเทียบกับระดับประเทศ จะสูงกว่าทุกด้าน  ด้านภาษา สูงกว่าร้อยละ 3.17  ดา้นค านวณ สูง
กว่าร้อยละ 3.89 และด้านเหตุผล สูงกว่าร้อยละ 1.46 ส่วนการเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. สูงกว่าทุกด้าน
เช่นกัน ด้านภาษา สูงกว่าร้อยละ 3.11 ด้านค านวณ สูงกว่าร้อยละ 3.86 และด้านเหตุผล สูงกว่าร้อยละ 1.40 
 
 

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ความสามารถด้านภาษา 53.91 50.74 50.80 สูงกวา่ 3.17 สูงกวา่ 3.11
ความสามารถด้านค้านวณ 46.06 42.17 42.20 สูงกวา่ 3.89 สูงกวา่ 3.86
ความสามารถด้านเหตุผล 50.06 48.60 48.7 สูงกวา่ 1.46 สูงกวา่ 1.40
รวมค่าเฉลีย่ 3 ดา้น 50.01 47.17 47.2 สงูกว่า 2.8 สงูกว่า 2.78

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทยีบ

ความสามารถ/ระดบั
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 2) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 

 
                   การเปรียบเทียบกับระดับประเทศ จะสูงกว่าทุกด้าน  ด้านภาษา สูงกว่าร้อยละ 1.87  ด้าน
ค านวณ สูงกว่าร้อยละ 4.72 และด้านเหตุผล สูงกว่าร้อยละ 1.79 ส่วนการเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. สูงกว่า
ทุกด้านเช่นกัน ด้านภาษา สูงกว่าร้อยละ 1.82 ด้านค านวณ สูงกว่าร้อยละ 4.68 และด้านเหตุผล สูงกว่าร้อยละ 
1.75 
 
  3) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 

 
 
                   การเปรียบเทียบกับระดับประเทศ จะสูงกว่าทุกด้าน  ด้านภาษา สูงกว่าร้อยละ 1.51  ด้าน
ค านวณ สูงกว่าร้อยละ 4.38 และด้านเหตุผล สูงกว่าร้อยละ 2.09 ส่วนการเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. สูงกว่า
ทุกด้านเช่นกัน ด้านภาษา สูงกว่าร้อยละ 2.22 ด้านค านวณ สูงกว่าร้อยละ 4.02 และด้านเหตุผล สูงกว่าร้อยละ 
2.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ความสามารถด้านภาษา 48.46 46.59 46.64 สูงกวา่ 1.87 สูงกวา่ 1.82
ความสามารถด้านค้านวณ 45.39 40.67 40.71 สูงกวา่ 4.72 สูงกวา่ 4.68
ความสามารถด้านเหตุผล 50.31 48.52 48.56 สูงกวา่ 1.79 สูงกวา่ 1.75
รวมค่าเฉลีย่ 3 ดา้น 48.05 45.26 45.30 สงูกว่า 2.8 สงูกว่า 2.75

ผลการเปรียบเทยีบ
ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ

ความสามารถ/ระดบั
ผลการประเมิน

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ความสามารถด้านภาษา 52.51 51.00 50.3 สูงกวา่ 1.51 สูงกวา่ 2.22
ความสามารถด้านค้านวณ 41.37 36.99 37.4 สูงกวา่ 4.38 สูงกวา่ 4.02
ความสามารถด้านเหตุผล 55.47 53.38 52.6 สูงกวา่ 2.09 สูงกวา่ 2.85
รวมค่าเฉลีย่ 3 ดา้น 49.78 47.13 46.8 สงูกว่า 2.7 สงูกว่า 3.03

ความสามารถ/ระดบั
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทยีบ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 
 2.1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
      1) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 

 
 
ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 48.70 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2557 จะสูงกว่า
ระดับประเทศร้อยละ 2.96 และสูงกว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 4.46 
 
       2) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 

 
 
ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย5 กลุ่มสาระ ร้อยละ 48.54 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 จะสูงกว่า
ระดับประเทศร้อยละ 3.6 และสูงกว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 4.30 

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ภาษาไทย 47.77 44.88 44.03 สูงกวา่ 2.89 สูงกวา่ 3.74
คณิตศาสตร์ 42.50 38.06 36.77 สูงกวา่ 4.44 สูงกวา่ 5.73
วทิยาศาสตร์ 46.43 42.13 40.97 สูงกวา่ 4.3 สูงกวา่ 5.46
สังคมศึกษา 54.07 50.67 49.03 สูงกวา่ 3.4 สูงกวา่ 5.04
ภาษาองักฤษ 36.37 36.02 32.88 สูงกวา่ 0.35 สูงกวา่ 3.49
สุขศึกษา 54.29 52.20 50.77 สูงกวา่ 2.09 สูงกวา่ 3.52
ศิลปะ 48.36 45.61 44.24 สูงกวา่ 2.75 สูงกวา่ 4.12
การงานอาชีพ 59.83 56.32 55.24 สูงกวา่ 3.51 สูงกวา่ 4.59
ค่าเฉลีย่ 8 กลุม่สาระ 48.70 45.74 44.24 สงูกว่า 2.96 สงูกว่า 4.46

กลุม่สาระ
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทยีบ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ภาษาไทย 53.62 49.33 48.39 สูงกวา่ 4.29 สูงกวา่ 5.23
คณิตศาสตร์ 49.18 43.47 41.76 สูงกวา่ 5.71 สูงกวา่ 7.42
วทิยาศาสตร์ 45.89 42.59 41.55 สูงกวา่ 3.3 สูงกวา่ 4.34
สังคมศึกษา 52.67 49.18 47.64 สูงกวา่ 3.49 สูงกวา่ 5.03
ภาษาองักฤษ 41.33 40.31 36.61 สูงกวา่ 1.0 สูงกวา่ 4.72
ค่าเฉลีย่ 5 กลุม่สาระ 48.54 44.98 44.24 สงูกว่า 3.6 สงูกว่า 4.30

กลุม่สาระ
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทยีบ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ
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       3) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 

 
 
ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ร้อยละ 46.03 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 จะสูงกว่า
ระดับประเทศร้อยละ 2.8 และสูงกว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 4.61 
 
 2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
      1) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 

 
 

ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 40.70 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 1.33 และต่ ากว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 1.46 
 
 

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ภาษาไทย 57.11 52.98 51.88 สูงกวา่ 4.13 สูงกวา่ 5.23
คณิตศาสตร์ 45.59 40.47 38.76 สูงกวา่ 5.12 สูงกวา่ 6.83
วทิยาศาสตร์ 44.66 41.22 40.27 สูงกวา่ 3.44 สูงกวา่ 4.39
สังคมศึกษา 48.89 46.68 45.08 สูงกวา่ 2.21 สูงกวา่ 3.81
ภาษาองักฤษ 33.90 34.59 31.11 ต้่ากวา่ 0.7 สูงกวา่ 2.79
ค่าเฉลีย่ 5 กลุม่สาระ 46.03 43.188 41.42 สงูกว่า 2.8 สงูกว่า 4.61

กลุม่สาระ
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทยีบ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ภาษาไทย 35.43 35.20 35.39 สูงกวา่ 0.23 สูงกวา่ 0.04
คณิตศาสตร์ 26.53 29.65 29.59 ต้่ากวา่ 3.12 ต้่ากวา่ 3.06
วทิยาศาสตร์ 36.63 38.62 38.77 ต้่ากวา่ 1.99 ต้่ากวา่ 2.14
สังคมศึกษา 46.63 46.79 46.94 ต้่ากวา่ 0.16 ต้่ากวา่ 0.31
ภาษาองักฤษ 26.39 27.46 27.09 ต้่ากวา่ 1.07 ต้่ากวา่ 0.70
สุขศึกษา 58.21 59.32 59.72 ต้่ากวา่ 1.11 ต้่ากวา่ 1.51
ศิลปะ 40.27 43.14 43.24 ต้่ากวา่ 2.87 ต้่ากวา่ 2.97
การงานอาชีพ 44.85 45.42 45.87 ต้่ากวา่ 0.57 ต้่ากวา่ 1.02
ค่าเฉลีย่ 8 กลุม่สาระ 39.37 40.70 40.83 ต่ ากว่า 1.33 ต่ ากว่า 1.46

กลุม่สาระ
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทยีบ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ
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       2) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 

 
 ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ร้อยละ 36.15 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 1.75 และต่ ากว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 1.80 
 
       3) การเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 

 
 

ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ร้อยละ 37.24 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 จะต่ ากว่า
ระดับประเทศร้อยละ 1.05 และต่ ากว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ภาษาไทย 42.80 42.64 42.89 สูงกวา่ 0.16 ต้่ากวา่ 0.09
คณิตศาสตร์ 29.78 32.40 32.42 ต้่ากวา่ 2.62 ต้่ากวา่ 2.64
วทิยาศาสตร์ 36.63 37.63 37.88 ต้่ากวา่ 1.00 ต้่ากวา่ 1.25
สังคมศึกษา 44.37 46.24 46.42 ต้่ากวา่ 1.87 ต้่ากวา่ 2.05
ภาษาองักฤษ 27.18 30.62 30.16 ต้่ากวา่ 3.44 ต้่ากวา่ 2.98
ค่าเฉลีย่ 5 กลุม่สาระ 36.15 37.91 37.95 ต่ ากว่า 1.75 ต่ ากว่า 1.80

กลุม่สาระ
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทยีบ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ

สพป.น่าน เขต 2 ประเทศ (รวมสงักัด) สพฐ.
ภาษาไทย 47.59 46.36 46.81 สูงกวา่ 1.23 สูงกวา่ 0.78
คณิตศาสตร์ 26.91 29.31 29.53 ต้่ากวา่ 2.40 ต้่ากวา่ 2.62
วทิยาศาสตร์ 34.63 34.99 35.12 ต้่ากวา่ 0.36 ต้่ากวา่ 0.49
สังคมศึกษา 48.76 49.00 49.34 ต้่ากวา่ 0.24 ต้่ากวา่ 0.58
ภาษาองักฤษ 28.30 31.80 31.39 ต้่ากวา่ 3.50 ต้่ากวา่ 3.09
ค่าเฉลีย่ 5 กลุม่สาระ 37.24 38.29 38.44 ต่ ากว่า 1.05 ต่ ากว่า 1.20

กลุม่สาระ
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทยีบ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ



 

บทที่ 2 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดน่าน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษา เกิดความเหมาะสมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ดังนี้  
 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ในการ
ด าเนินงานไว้ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 
เป้าหมาย 
1. ประเทศมีความม่ันคง 

1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศ
ในทุกระดับ ทั้ งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปั จเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ                     
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                     
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่ การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
2. ประเทศมีความม่ังคั่ง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มากขึ้น 

2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญชองการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ งการ คมนาคมขนส่ง 



 

การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

3. ประเทศมีความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม 
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
                    1.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                    2.ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น                  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
                    3.การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ ความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
                    4.การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
                    5.การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
                    6.การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
                    7.การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                     1.การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
                     2.การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม 
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                     3.การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ ผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 



 

                     4.การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
                     5.การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง 
                      6.การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
                     1.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                     2.การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
                     3.ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพิงประสงค์ 
                     4.การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
                     5.การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
           1.สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

                      2.พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
                      3.มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
                      4.สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
                      5.พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                     1.จดัระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
                     2.วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร 
จดัการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
                     3.การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                     4.การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                     5.การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                     6.การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                     1.การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
                     2.การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
                     3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                     4.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     5.การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
                     6.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
                     7. ปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



18 
 

2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
แนวคิดการจัดการศึกษา 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม ของทุก
ภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National strategy)       มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้  
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศ รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล ้าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิต
ภาพของก าลัง แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนา ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 
 
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
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4 เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล ้ า
ภายในประเทศ 
ลดลง เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 

1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ  

เซ่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ 
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม ,เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2 ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้'วัดที่ส าคัญ เซ่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าไข้จ่าย                             
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุซีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้'วัดที่ส าคัญ เซ่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - 
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International student Assessment: PISA) ชอง
นักเรียน                         อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ 
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้'วัดที่ส าคัญ เซ่น ร้อยละชองสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา                         
เป็น ต้น 

5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท                              
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ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เซ่น อันดับความสามารถในการแข่งขันชองประเทศ ด้าน
การศึกษาดีขึ้น ลัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวน สถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกชองโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่

พิเศษ  
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบ 

ใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาด  

งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 

และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2.2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

2.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ  
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน  
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

2.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตาม 
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
2.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
2.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ
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สากล 
2.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุก                       
ช่วงวัย 

                            4.3ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น 
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 

ชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้ 

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่ 

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ

เป็น 
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 
 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
หลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก 
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“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 

การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น 
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม 
การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า ให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อย
โอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และ
สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรีและผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความ
ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูง
วัย อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและ
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย ยัง
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน 
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ของแรงงานไม  ่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ 
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน
ร ะ ย ะ ต่ อ ไ ป 
จึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นรวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ
ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มกีิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพคน ให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
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ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็ก
วัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและ
จ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

เป้าหมายที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม   
                 ตวัชี้วัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น  

 ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน    
                 ๒.๑   เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

                           ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
                           ๒.2  เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม ่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ๔ ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี 

เป้าหมายที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

       ตวัชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแตล่ะวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐  
       ตวัชี้วัด ๓.๒ การใช้อินเทอร์เนตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น  
       ตวัชี้วัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕  
 

แนวทางการพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย                           

มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ประจ าวัน และให้พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม                                     
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร                        
การสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้น                  
การพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ าทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัว การศึกษา 
อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย                            ให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
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พัฒนาการอย่างรอบด้าน 
- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะ

การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี  
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
อ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้าง
แรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา ที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาด
งานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ และโครงสร้างประชากรที่
มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู  ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทาง
วิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคี 
หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งใน
และต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น  

- จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 

๙๐โดยไม ่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่าง
พ้ืนที่  

ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับขั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๕๐ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่และภูมิภาคลดลง 

ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องโดยไม ่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจน 
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ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรื อน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากขั้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกัน
ไม ่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

 
2.4 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เสนอต่อสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ ได้จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยค านึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงและยังคงยึดหลักการส าคัญสองประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบวงเงิน งบประมาณที่สมเหตุสมผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอประมาณ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ 
ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประการที่สอง ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 

 
นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
                     1.ปฏิรูปการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างต่อเนื่อง โดยจ าแนกงบประมาณเป็น           
6 กลุ่ม เพ่ือแสดงถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้นประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)  
กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพ้ืนที่ (Area) และกลุ่มงบประมาณ 
รายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
                      2.การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามร่างกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการภารกิจและงบประมาณ 3 มิติ โดยมิติ 
ยุทธศาสตร์ และมิติกระทรวง/หน่วยงาน บูรณาการร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นในมิติพ้ืนที่ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ 
                      3.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนที่มีเงินรายได้และเงินสะสมคงเหลือได้พิจารณาน าเงินดังกล่าวมาใช้ด าเนิน
ภารกิจ ของหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลดหรือยกเลิก
การด าเนินภารกิจที่มีความส าคัญในระดับต่ า หรือหมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน หรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น เพื่อน างบประมาณดังกล่าวไปจัดท าภารกิจ
ที่มีความส าคัญเร่งด่วน                         มีความคุ้มค่าและมีความพร้อมในการด าเนินงานโดยประชาชน
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ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง รักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง SME และ Micro SME พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
วิจัยและนวัตกรรม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า 
และการลงทุน พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนาความร่วมมือค้านต่างประเทศ สร้างและรักษา
ผลประโยชน์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า และสร้างการ
เติบโต 
จากภายใน 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ สร้างความ 
เสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการน ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

เพ่ือจัดการปัญหาที่ดินท ากิน น าที่ดินบุกรุกมาจัดสรรให้กับประชาชน บริหารจัดการขยะ
และ สิ่งแวดล้อม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขยะล้นเมือง การแยก
ขยะ การใช้พลังงานทดแทน ดูทั้งระบบขยายท่อระบายน ้า การขยายเมืองง่ายกว่าย้ายเมือง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า  และการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน



27 
 

ท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
2.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
            1.น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษามา
ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบายเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 
             2.การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ 
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

2.1  ความมั่นคง 
2.2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
2.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ด าเนินการอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
4. ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านความม่ันคง 

แนวทางหลัก 
1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 

- การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม 
เพ่ือนช่วยเพื่อน 

2. การบริหารจัดการ 
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- การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1. การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
- ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการ
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 

- พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็ก 
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

- พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขัน 

2. ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

3. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม ่

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
1. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

                            1.1 กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 
3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก  ่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด 
                            1.2.หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
                             1.เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

2.รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
- การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
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2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT 
และ  

Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก 
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็ก 
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 

4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน 
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริมโดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อยรวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

- การจัดและประเมินผล 
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น 

พ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน 
ออกข้อสอบ 

2. การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
- การสรรหาครู 

                1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
- ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้
คร ู

อยู่ในห้องเรียน 
- การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online 

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง ร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ 
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2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

3. จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม ในการ
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
            ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

 1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
  2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการ สิ่งแวดล้อม 
 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ   
        แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา 
2. ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
4. การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ส าหรับการขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตาม
จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวง และระดับหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านต่อไป 
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2.6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเป็น
ไทย 

 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  ๒. ส่ง เสริ ม ให ้ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ร ิย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึง ป ร ะ ส ง ค ์1 ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  ๓. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการที่เน ้นการม ีส ่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
  ๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค 
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่ มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
  ๕. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐานเน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษา  กระจายอ านาจและ ความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  ๖. พ้ืนที่พ ิ เศษ ได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการศึกษาที่

                                                           
1 มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพ 
2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถ
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก ่๑) รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์๒) 
ซ่ือสัตย์สุจริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝุเรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 
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เหมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที่  
  ๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
นโยบาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 
 
  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  
   2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์    
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม  
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
   3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
    3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
    3.๓ เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
    3.๔ เขตพ้ืนที่ชายแดน  
    3.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
    ฯลฯ 
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  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม  

      ๑.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

  ๑. 2ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

  ๑.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
     ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
     ๒.2 ส ่งเสริมสน ับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได ้ตามช่วงวัย 
         ๒.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
     2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
     ๒.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
     2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
     ๒.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะสั้น  
     ๒.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
     ๒.๑0 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม       

    3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
     3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
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     3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
     4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
     4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
  นโยบายที ่3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
     1.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors) 
     1.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
     1.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
      ๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 

ฯลฯ 
    ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา 
     2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน   
 

 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
     1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
    ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย 
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 
     ๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
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  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     ๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
     1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรยีนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
     1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง    
     1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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    2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
     2.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค  
     2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
     2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
         3.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย 
 
2.7 แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งค่ัง ชุมชน
เข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 

 
  ความหมายของวิสัยทัศน์ 
   เมืองแห่งความสุขหมายถึง เมืองที่ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้แก่ การศึกษาดี มี
สุขภาพอนามัยทั้งใจและกายดี มีความเสมอภาค รวมทั้งด ารงวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในจังหวัด 
   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ 
(Knowledge) การศึกษา(Education) และการสร้างสรรค์งาน (Creativity) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและใช้นวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” 
และให้“คุณค่าทางสังคม” ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้วยเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
   ธรรมชาติสมบูรณ์ หมายถึง เป็นจังหวัดต้นน้ าที่คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรปุาไม้ 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรสัตว์ปุา โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมดุล ตลอดจนมีการจัดการกับปัญหา
มลพิษในจังหวัด อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชลดลงและการจัดการขยะมูล
ฝอย อย่างบูรณาการและมีความสัมฤทธิ์ผล 
   การเกษตรมั่งคั่ง หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรอย่างเท่าเทียม
กันของประชาชน การใช้พ้ืนที่เกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อไร่สูงสุด โดยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ในการ
วางแผนการจัดการทรัพยากรเกษตรในพ้ืนที่ มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอย่างยั่งยืน 
   ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายโดยให้ความส าคัญกับการศึกษา 
สุขภาวะ และความมั่นคงในลักษณะของประชารัฐ เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อม
ล้ า ตลอดจนการกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชนบท 
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   ท่องเที่ยวยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยาก
มาเยี่ยมชมในจังหวัดและมีระยะเวลาในการพ านักยาว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ
และธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยี่ยมชมวัด และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะประชารัฐ
โดยนอกจากจะไม่ท้าลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศ 
 
       พันธกิจ  
   1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติเมืองแห่ง
ชุมชนคนต้นน้ าที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรเพ่ือบริโภค
ภายในจังหวัดเพ่ือทดแทนการน้าเข้า การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่คง
ความสมดุลของระบบนิเวศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสีเขียว 
   2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างสมดุล ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ลด
ความเหลื่อมล้ า พัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งข้ึนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางประชารัฐ 
   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
ความมือของทุกภาคส่วน 
   5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของ
ประชาชน 
   6. พัฒนาด้านการศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกินค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ เด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน เข้าศึกษาต่อได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง  
   7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรก็ตามในการพัฒนาจังหวัดน่านในระยะยาวยังมี
เปูาหมายเชิงคุณภาพในการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียม พัฒนาการเพาะปลูกพืชเกษตรในการ
ตอบสนองการบริโภคภายในจังหวัดเพ่ือทดแทนการน้าเข้า ประชากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง เด็กเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
เชื่อมโยงภาคชนบทและเมืองด้วยวิถีการผลิตเชิงเกษตรและการท่องเที่ยว กระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่ง
ท่องเที่ยวหนาแน่นไปสู่ชนบท โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือ 
 
  การวิเคราะห์สภาพและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย  
ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้มีฐานคิดที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาทุภาคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความต้องการของอ าเภอทุกอ าเภอผลการวิเคราะห์พบว่า จังหวัด
น่านมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีสินค้า OTOP คือ ผ้าซิ่นและเครื่องเงิน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจาก
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและ
ช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้จากผลการประเมินความส าเร็จในระยะที่ผ่านมาของจังหวัดน่าน พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นความส าเร็จของจังหวัดน่านมีเพียงผ้าซิ่นและเครื่องเงิน อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์
และการสะท้อนปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า ปัญหาส าคัญของจังหวัดน่าน คือ ขาดการน าเอาองค์
ความรู้มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า(Values Added)ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม วัดวาโบราณสถาน และชนเผ่าที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้ความส าคัญกับสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ดังนั้น ในยุทธศาสตร์นี้จึงให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงในลักษณะของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ ใน ประเด็น 5 ส าคัญ คือ 1) การค้นหาองค์ความรู้ 2) การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการต่อยอดองค์ความรู้ 3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
4) ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และสินค้าบริการและ 5) การพัฒนาเขตการค้าชายแดน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคมมีฐานคิดที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุก
ภาคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความต้องการของอ าเภอทุกอ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดน่านมี
ความส าคัญในการเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าน่าน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 25 ของลุ่มน้ าไทย รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์หลายแห่ง อีกทั้งปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
ความร่วมมือในการอนุรักษ์เพ่ิมข้ึนแต่ยังพบปัญหาส าคัญ คือ การที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเมื่อมีการส่งเสริม
การปลูกข้าวโพดปริมาณมาก เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการบุกรุก และเกิดปัญหาภูเขาหัวโล้นนอกจากนี้น่านยังเป็น
พ้ืนที่เสี่ยงภัยในการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งตลอดจนมีปัญหาหมอกควันที่เป็นปัญหาจากการเตรียมพ้ืนที่
เกษตรโดยการเผาดังนั้นการแก้ปัญหาควรด าเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความ ส าคัญ
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระบุแนวทางในการพัฒนาโดยการรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์นี้ยังตั้งอยู่บนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ.2558-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ให้ความส าคัญกับการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียวดังนั้นใน
ยุทธศาสตร์นี้จึงให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาในลักษณะของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน ใน 4 
ประเด็นส าคัญ คือ 1) การปูองกันและแก้ไขปัญหาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
2) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน 
ภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตรมีฐานคิดมาจากประเด็นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความต้องการของอ าเภอ 



39 
 

ทุกอ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นภูเขาสูงมีพ้ืนที่ท ากินน้อยพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับ
การท าการผลิตพืชและสัตว์ที่มีคุณภาพสูงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของ
ประชากรในจังหวัด จึงต้องมีการน้าเข้าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการบริโภคกว่าร้อยละ 80 ของความ
ต้องการผลผลิตเพ่ือการบริโภคทั้งหมดในจังหวัดน่าน ซึ่งตามแนวทางแก้ไขคือต้องสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชแบบผสมผสาน เน้นการผลิตเพ่ือบริโภคในพ้ืนที่ลดการน าเข้า ทั้งนี้แนวทางที่
เป็นไปได้และได้รับความเห็นชอบจากข้อเสนอจากทุกอ าเภอเป็นไปได้ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งก าหนด
แนวทางในการพัฒนาในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตรและแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต
การเกษตรสรุปได้ 4 ประเด็นส าคัญ คือ 1) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 2) การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการเกษตร 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และ 4) การพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนมีฐานคิดที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความ
ต้องการของอ าเภอทุกอ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดน่านมีความส าคัญในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของประเทศทั้งธรรมชาติ ปุาเขา ชนเผ่า โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของล้านนา
ตะวันออกจ านวนมาก โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งนี้จากการบอกเล่าปากต่อปาก รวมทั้งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยและการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอย่างไรก็ตามยังพบปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
คือ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหนาแน่น มีปริมาณมากกว่าขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที่ขาดการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการที่ดี ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
จังหวัดที่มีศักยภาพมีไม่เพียงพอดังนั้นในยุทธศาสตร์นี้จึงมีฐานคิดในการแก้ไขปัญหาตามข้อจ ากัดข้างต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นฐานในการพัฒนาภายใต้เศรษฐกิจ 4.0 ตลอดจนการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่  1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามแผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือยกระดับศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแหล่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับ
แรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพ่ิมเติม (Re-Train) และแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม 
(Re-Skill) รวมถึงแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิม
และขยายฐานบริการใหม่ๆ ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้นรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนดังนั้นแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์นี้คือต้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน 5 ประเด็นส าคัญ คือ 1) การค้นหาพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรท่องเที่ยวอย่าง
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สร้างสรรค์และยั่งยืน 2) การบริหารจัดการของภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่การท่องเที่ยวหนาแน่น ( Intensive tourism) และ 5) การยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 
สู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน 
    
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมมีฐานคิดมาจากประเด็นปัญหาที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วนรวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความ
ต้องการของอ าเภอทุกอ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าน่านเป็นจังหวัดที่ประชาชน มีความสุขเป็นอันดับที่ 7 
จาก 77 จังหวัดมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมีปราชญ์และผู้น าชุมชนภาคีเครือข่าย องค์กรสตรี
สภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง แต่ยังพบปัญหาส าคัญในคุณภาพการศึกษา นักเรียนสอบตกวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้คะแนนประมาณ 40% ค่าเฉลี่ยคะแนนภาษาไทย 49% 
นอกจากนั้นสถานพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชนประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต่อไม่ร้ายแรงเช่น ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน/โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อจากการท างาน/ขาดการจัดเพ่ือให้เกิดการบริการและโครงสร้างพ้ืนที่ทุกระดับที่เอ้ือต่อสังคม
ผู้สูงอายุตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนท าให้เสี่ยงต่อความมั่นคงปัญหาสังคมและสุขภาพดังนั้นใน
ยุทธศาสตร์นี้จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้นโดยให้ระดับการพัฒนาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งมีความ
ในสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง 12 
ความมั่นคงแห่งชาติเ พ่ือการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความ  
มั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆโดยให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนา 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1) 
การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต2) การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง3) การ
เสริมสร้างสุขภาวะชุมชนและ 4) การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงภายในประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ชายแดน 

2.8 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ศึกษาธิการภาค 16  
 
วิสัยทัศน์ 

“ประชากรได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยู่ในโลกศตวรรษท่ี 21  
              ภายใต้วิถีวัฒนธรรมล้านนาอย่างมีความสุข” 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรให้มีความรู้ ตามคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีศักยภาพและสมรรถนะในการด ารงชีวิตอย่างสอดคล้องและรองรับการ       
เปลี่ยนแปลงของโลก 
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3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรด ารงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามวิถีวัฒธรรมล้านนาได้อย่างมี
ความสุข 
4. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
5. พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
7. การบริหารจัดการ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง  
2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้บรรลุขีดความสามารถและเติมเต็ม 
    ตามศักยภาพ 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับอย่างทั่วถึง  
    และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า คุ้มทุนและบรรลุเปูาหมาย 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และบริบท 
    ที่เปลี่ยนแปลงโลก 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละอัตราการออกกลางคันลดลง 90 90 90 100 
2.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

90 90 90 100 

3.ร้อยละของประชากรวัยเรียน ที่ได้เข้ารับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

90 90 90 100 

4.ร้อยละของปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่
เพ่ิมข้ึน 

90 90 90 90 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมมีความเป็นพลเมืองและพลโลก 90 90 90 100 

2.จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 8   

กิจกรรม 
8  

กิจกรรม 
8  

กิจกรรม 
8  

กิจกรรม 

3.ระดับความพึงพอใจการร่วมงานนิทรรศการงานแสดง
ทางวิชาการ 

4 4 5 5 

4.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพน าไปใช้ประโยชน์ได้ 90 90 90 90 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ 80 80 80 80 

2.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พอใจ 100 100 100 100 

3.จ านวนเอกสารผลงานดีเด่นของผู้ได้รับรางวัล 100 100 100 100 

4.ร้อยละผู้บริหารและครูผู้ส่งผลงานมีขวัญและก าลังใจ 100 100 100 100 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาหลัก  ทุก
ช่วงชั้นสูงขึ้นและได้ตามมาตรฐานของประเทศ 

2 2 3 3 

2.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

90 90 90 100 

3.หน่วยงานในพื้นท่ีมีความพร้อมที่จะรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

90 90 90 100 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละความส าเร็จในการมีส่วนร่วมขององค์กร/ภาคี
เครือข่าย ในการเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

80 80 80 90 

2.ร้อยละของสถานศึกษาที่สนับสนุนการมีงานท า 80 80 80 90 

3.ร้อยละการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ 80 80 80 80 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละของการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 100 100 100 100 

2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ 5 5 5 5 

3.ร้อยละของบุคลากรเครือข่ายทุกสังกัด 100 100 100 100 

4.ร้อยละของการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 100 100 100 100 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

1.ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 5 5 5 5 

2.ร้อยละเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี(2562-2565) 100 100 100 100 

3.ร้อยละเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (ฉบับปรับปรุง) 100 100 100 100 

4.ร้อยละเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 100 100 100 100 

5.ร้อยละเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 100 100 100 100 

6.ระดับความพึงพอใจขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 5 5 5 5 

7.ระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 5 5 5 5 

8.ร้อยละของจัดท าเอกสารแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตามเปูาหมาย 

100 100 100 100 

9.ร้อยละการร่วมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ
แบบบูรณาการ กรณีปกติและกรณีพิเศษ ได้ตามเปูาหมาย 

100 100 100 100 
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กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถและประสานหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียนภายใต้วิถี
วัฒนธรรม ล้านนา สู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรักชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ ด ารงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะทางหรือ 
ความต้องการพิเศษ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 ประสานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ  
ทุกประเภทการศึกษาของกลุ่มจังหวัด 
  กลยุทธ์ที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมขวัญและก าลังใจ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์แผนงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
แนวทางปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลให้สอดคล้องตอบสนองกับวิถีวัฒนธรรม
ล้านนา และสภาพพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด    
  กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานแนวทางและตัวชี้วัด ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค และจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
  กลยุทธ์ที ่3 ประสานการตรวจราชการ ก ากับ ติดตามผล และประเมินผล สรุปรวบรวม 
จัดท ารายงานการตรวจราชการเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยหลากหลาย
วิธีการ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน 
กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายผู้เรียน  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT และสื่อ
ทางไกลช่องทางอ่ืน ๆ 
  กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน ท้องถิ่น  
องค์กรศาสนา เข้ามามีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาแต่ละระดับ ประเภท 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ 

2.9 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดน่าน 
 
วิสัยทัศน์  
 
 
 
 
 
 
ความหมายของวิสัยทัศน์  
 “คนน่าน” หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้เรียนที่อยู่ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยในจังหวัดน่าน 
 “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 “สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน” หมายถึง สบืสานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วถิีชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯของจังหวัดน่าน  
 “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง การน าหลักความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และ
มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการน าความรู้และคุณธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 “คนดีมีความสุข” หมายถึง คนที่ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกมีฐานะพอเพียงแก่อัตภาพ สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างสันติสุข 
 “การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษา 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเพ่ิมขีดความสามารถด้านแข่งขันของโลกฯ 

“คนน่านไดร้ับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีความสุข  

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
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พันธกิจ 
 1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนน่านให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเสมอภาค 
ทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 3) พัฒนาทักษะอาชีพแก่คนน่านให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน  
 5) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 6) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 
เป้าหมายหลัก 
 1) คนน่านได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
 2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 3) คนน่านได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมีอาชีพ  
มีงานท า เป็นคนดีและมีความสุข  
 4) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 5) สถานศึกษามีการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 สู่ห้องเรียน  
 6) หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 
ยุทธศาสตร์ 
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ             
 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
จุดเน้นการพัฒนา  
จุดเน้นที่ 1 ด้านความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.1 คนน่านมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความจงรักภักดี ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง ได้รับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทความต้องการเพ่ิมขึ้น  
 1.3 คนน่าน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  
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จุดเน้นที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ             
 2.1 สถานศึกษามีการผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
จังหวัดน่านและสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 2.3 ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ได้งานท า  
 
จุดเน้นที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.1 คนน่านมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่เสริมสร้างการ 
สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 3.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3.4 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้
มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3.5 หน่วยงานทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 4.1 คนน่านได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.2 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
 4.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 
 4.4 สถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษและเร่งด่วน 
 
จุดเน้นที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษ์ปุาน่านเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 5.3 สถานศึกษาได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.4 คนน่านได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.2 หน่วยงานทางการศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths)  

1.ส านักงานฯ มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐานตามกรอบภาระ
งานในหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ มอบหมาย งานให้บุคลากรรับผิดชอบทุกระดับชัดเจน 

2.ส านักงานฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
3.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความตระหนัก เสียสละ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
4.ส านักงานฯ ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ มี

แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
5.ส านักงานฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความสามัคคี 

สมานฉันท์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ
และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.ส านักงานเขตฯ มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสอดคล้อง
กับระเบียบกฎหมาย มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและหลักการกระจายอ านาจ มีค่านิยมองค์กรร่วมกัน  

7.ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นักเรียน มีคุณธรรม และได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

8.มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 
9.ส านักงานฯ มีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ มีโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการท างาน และระบบ GFMIS 
10.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้รับการบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง 
11.ส านักงานฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีระบบพัฒนา

บุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
12.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผลการทดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 
3. ส านักงานฯ มีจ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง มีภาระงานมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
4.ส านักงานฯ ขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้นและระยะยาว 
5.การด าเนินการตามแผนงานมีบางโครงการล่าช้า การใช้งบประมาณ/การเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
6. การส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนยังอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะ นักเรียนในพ้ืนที่ อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ (ความด้อยโอกาส) โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจุดอ่อนด้านการอ่านออกเขียนได้ 
7. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่ส่งผลต่อการ

พัฒนาการเรียนการสอนมีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 



50 
 

8.โรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่กันดาร/พ้ืนที่ชายแดน) ยังขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ความเท่า
เทียมกันในการรับการศึกษา คุณภาพการศึกษา 
 

โอกาส (Opportunities) 
1.ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้าน

การศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ ประชาชน/ ผู้ปกครองมีความมั่นใจ
ในส านักงานฯ จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด 

2.ส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวนมาก 
กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุกหมู่บ้าน ส่งผลสามารถให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชน วัยเรียนได้
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3.ส านักงานฯ มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีคุณภาพและจัดการศึกษาตามมาตรฐานได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณโรงเรียนในสังกัด 
5.โครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง ท าให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น เน้นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส านักงานฯ มีนวัตกรรมในการบริหารส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
6. ชุมชนในเขตบริการได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  
7. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ เช่น เขตพ้ืนที่ชายแดน 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็น

ครูให้ความรู้/เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
 

อุปสรรค (Threats) 
1.ประชาชนมีวัฒนธรรม ภาษาและเป็นกลุ่มชนเผ่าที่หลากหลาย พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกัน 
2.การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของท้องถิ่นล่าช้า และมีข้อจ ากัด ท าให้ไม่สอดคล้องกับ

ช่วงเวลาในการด าเนินงานด้านการศึกษา 
3.สถานศึกษามีเด็กพิเศษ เรียนร่วม มีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งผลต่อ

การบริหารจัดการ การเรียนการสอน และคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อรายได้และค่าครองชีพ ของผู้ปกครอง นักเรียน ครู 
5. นโยบายด้านการจัดการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความยั่งยืน เป็นปัญหาต่อการจัดการศึกษา 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด มีสภาพเสื่อมโทรม 

 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
 การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นั้น ได้มีการน าเอา
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนถึงระดับจังหวัดน่าน มาเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถก าหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนา 
ตลอดจนถึงกิจกรรมหลักที่ส าคัญในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีการแสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและเป้าหมาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ดังนี้ 



 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ นโยบายและเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความมั่นคง 

๒. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

๒. ด้านการผลิตพัฒนา
ก าลังคน และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

๔. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

๕. ด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๖. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

๑. ด้านความมั่นคง 

๕. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
และส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการส่งเสรมิ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา 
 

5. ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการ 
 การศกษาขนพนฐาน 

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและ 
มทกษะการเรยนรในศตวรรษท ๒๑ 

๒. ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น 
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสาย 
งานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ 

๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา 
พิเศษ และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ 
มาตรฐานสากล 

๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการ 
ท างานแบบบูรณาการ  มีเครือขา่ยการบริหารจัดการ บริหาร 
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  กระจาย 
อ านาจและ ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา 
รูปแบบการจัดการศึกษา  ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๕
๑



 

 

ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จดัการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรม
ราโชบายดา้นการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ยา่งยั่งยืน 
 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสรา้งวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมอืง  

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ผ่านหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมอืง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จรยิธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
 
  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้
ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มคีุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร และค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพตดิ  
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม ่

3. พัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษ 
ให้เหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลีย่มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เขตพื้นท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท 
มีการพัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

๕
๒



 

 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณุภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสม  
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับหลักสูตร  
ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม 

2 .  ส่งเสริมการเรียนการสอนใหผู้้เรยีนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่คา้ และภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย ๑ ภาษา 
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลทุกระดับ  ให้มีคณุภาพ 
และมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมคีุณภาพและ
มาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรยีนรู ้ 2.1 พัฒนาผู้เรยีนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปญัญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน 
ในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส ่งเสริมสน ับสนุนให้ผูเ้รยีนสามารถอา่นออกเขยีนได ้ 
ตามช่วงวัย 
 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑต์ามช่วงวัย  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1      อ่านออก เขียนได ้
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนมนีิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน 
 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกดิ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท้ังใน และนอกหอ้งเรียน 

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแตร่้อยละ 50  
ขึ้นไป  มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
10. ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปในแตล่ะกลุ่มสาระ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาทีผ่่านมา 

๕
๓



 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปญัหา และคิด
สร้างสรรคจ์ากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 

 

2.5 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมสีมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร ์

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

2.7 สนับสนุนการผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม  ห้องสมดุและแหล่งเรียนรู ้

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสตูรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามญั 
เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสตูรระยะสั้น  

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 
หลักสตูร 
 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เตม็
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมทีี่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผูพ้ิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.10 ส่งเสรมิสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.1 ยกระดบัผลการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ 
ในด้านต่างๆ  
 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ 

๕
๔



 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.3 ส่งเสริมการเรยีนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น  
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ 
ประเทศไทย 4.0 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัย 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล โดยเน้นใหม้ีการวิจัยในช้ันเรยีน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในช้ันเรยีน 
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕
๕



 

 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ในรปูแบบท่ีหลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels  Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) ฯลฯ 
 

๑.ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผา่นสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย  

๒. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด การก าหนดแผน
อัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมิน และ 
การพัฒนา  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนอัตราก าลังในการ 
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการประเมิน 
และการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕
๖



 

 

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ไดร้ับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๒. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดร้ับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรยีน และ
การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
4. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน  
5. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรยีน  
6. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      

๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น 
เด็กไร้สญัชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มเีลข
ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
 

7.  ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รบัการสนับสนุนส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
ที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
 
 

๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) , การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม  (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 

๕
๗



 

 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิต 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มีคุณธรรม  จรยิธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดักิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มคีุณธรรม  จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย  
1 เครือข่ายขึ้นไป  

 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 
 

๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ  
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษา  
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

๕
๘



 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคณุภาพสถานศึกษาตาม

บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา 
(ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้า้น) , โรงเรียนคณุธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรยีนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

๔. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้เข้มแข็ง    

๕. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรตสิ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล 
ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

๖. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน 
องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มผีลงานเชิงประจักษ ์
 

2. สรา้งความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมสี่วน
ร่วม 
      

2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นที่ 
เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการบรหิารแบบ
กระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 
 

2.๒ เขตพื้นท่ีการศึกษาจดัท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค  

2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบูรณาการจดัการศึกษา 
 

2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา  
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุม่โรงเรียนฯลฯ 

๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง 
ในการยกระดับคณุภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนดว้ยพลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสรา้งความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ  

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน  
          

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดแูล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผดิชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกบัสถาบัน
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเขา้ศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

๕
๙



60 
 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานจ านวน 8 
ข้อ รายละเอียดตามแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติดระยะ 20 ปี ฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้น าทิศทางการพัฒนาจังหวัดน่าน และการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
น่าน มาประกอบการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564 ดังนี้ 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 4 ปี แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดน่าน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) (พ.ศ.2562-2565)

วิสยัทศัน์ วิสยัทศัน์
"เมอืงแห่งความสุข เศรษฐกจิ สร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมัง่ค่ัง “คนน่านได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมคุีณภาพ มทัีกษะอาชีพ สืบสาน
ชุมชนเข้มแข็งท่องเท่ียวย่ังยืน" วัฒนธรรมวิถีน่านท่ีสอดคล้องกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นคนดีมคีวามสุข"
พันธกิจ 7 ข้อ พันธกิจ 6 ข้อ
1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมอืงอทุยานแห่งชาติ 1.สร้างโอกาสทางการศึกษาและพฒันาคนน่านให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต
เมอืงแห่งชุมชนคนต้นน้้าท่ีคงความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน ตลอดจนพฒันา ทรัพยากร อย่างมคุีณภาพ เสมอภาค  ท่ัวถึงและต่อเนื่อง
การผลิตทางการเกษตร เพือ่บริโภคภายในจังหวัดเพือ่ทดแทนการน้าเข้า การพฒันา 2.พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
อตุสาหกรรมเกษตรโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชนท่ีคงความสมดุลของระบบนิเวศ 3.พฒันาทักษะอาชีพแกค่นน่านให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน
ให้ความส้าคัญกบัการพฒันาสีเขียว 4.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพือ่สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน
2.พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกจิการค้า การลงทุน 5. ส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกรักษส่ิ์งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และการท่องเท่ียว เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน กระจายความเจริญ และน้อมน้าแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงการปฏิบัติ 
ทางด้านเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล ตลอดจนการ และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 6. พฒันาระบบการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมปีระสิทธิภาพ 
3.พฒันาและส่งเสริมให้ประชาชนมคุีณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ โดยทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม
ขั้นพืน้ฐานอย่างมมีาตรฐานท่ีเสมอภาคและท่ัวถึง มคีวามปลอดภัยในชีวิตและ 6 ยทุธศาสตร์
ทรัพย์สินมกีารศึกษาและสุข อนามยัท่ีดี ลดความเหล่ือมล้้า พฒันาให้มคีวามเป็นอยู่ 1. การจัดการศึกษาเพือ่ความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ
 ท่ีดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกบัวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวทาง 2. การผลิตและพฒันาก้าลังคนการวิจัย และนวัตกรรม เพือ่สร้างขีดความ
ประชารัฐ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยองค์ความรู้ การมส่ีวนร่วมและการสร้าง 3. การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เครือข่ายความร่วมมอืของทุกภาคส่วน 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางการศึกษา
5.พฒันาการท่องเท่ียวให้เกดิความย่ังยืนตามศักยภาพของพืน้ท่ีและความพร้อมของ 5. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
ประชาชน และน้อมน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สู่การปฏิบัติ
6.พฒันาด้านการศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกนิค่าเฉล่ีย 6. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ของประเทศเด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาท่ีมมีาตรฐาน เข้าศึกษาต่อได้อย่าง
เสมอภาคและท่ัวถึง
7.เสริมสร้างความมัน่คงและความสัมพนัธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการ
ท่ีดีเพือ่เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5 ยทุธศาสตร์
1.การขับเคล่ือนเศรษฐกจิด้วยองค์ความรู้เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิใน
ลักษณะประชารัฐ
2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมส่ีวนร่วมของภาค
ประชาสังคม
3.การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร
4.การพฒันาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน
5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ทศิทางการด าเนินงาน ความเช่ือมโยงของวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดน่าน
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 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้พิจารณาด าเนินการจากการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 แผนพัฒนา
จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดน่าน (ฉบับเดิม) และ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดน่าน ที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค (SWOT) และน านโยบายการพัฒนาและการจัดการศึกษาในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานให้หน่วยงานภายใน
และสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการศึกษา และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพป.น่าน เขต 2 มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้เรียนด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน บนพ้ืนฐานศาสตร์พระราชา  ภายในปี พ.ศ.2564 
 
พันธกิจ (Mission)  

1.ส่งเสริมการน้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา”
ศาสตร์พระราชา”มาใช้จัดกระบวนการเรียนการสอน 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
4.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 
5.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย 
6 ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง

ทั่วถึง 
7.พัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนักเรียน

ในโรงเรียนโครงการพื้นที่สูงถ่ินทุรกันดารและชายแดน 
8.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ (Purpose)  
 1. ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนน้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรม
ราโชวาท  ด้านการศึกษา”ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการด ารงชีวิต 

2. นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ มีส านึกรักษ์ป่าน่าน 
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3. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
4. บุคลากรมีคุณภาพและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบวิธีการในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  
8. นักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนักเรียนในโรงเรียน

โครงการพื้นที่ภูเขาสูงถิ่นทุรกันดารและชายแดนและมีคุณภาพ 
 

ค่านิยม (Values) : 4Well 
 Welcome (ยินดีให้บริการ)     

Wellcare  (ดูแลกันดุจญาติ)   
Welfare  (สวัสดิการดียิ่ง)   
Well- being (สุขจริงในที่ท างาน) 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ ์ แนวทาง 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรม
ราโชบายดา้นการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสรา้งวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมอืง  
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กลยุทธ ์ แนวทาง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จรยิธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 
 
  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้
ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพตดิ  
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

3. พัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษ 
ให้เหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลีย่มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เขตพื้นท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
  

กลยุทธ ์ แนวทาง 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสม  
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  

2 .  ส่งเสริมการเรียนการสอนใหผู้้เรยีนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่คา้ และภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย ๑ ภาษา 
 

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลทุกระดับ  ให้มีคณุภาพ 
และมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรยีนรู ้ 2.1 พัฒนาผู้เรยีนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปญัญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส ่งเสริมสน ับสนุนให้ผูเ้รยีนสามารถอา่นออกเขยีนได ้ 
ตามช่วงวัย 
 

 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนมนีิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกดิ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท้ังใน และนอกหอ้งเรียน 
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กลยุทธ ์ แนวทาง 

 

2.5 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
2.7 สนับสนุนการผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ 

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสตูรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามญั 
เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสตูรระยะสั้น  
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เตม็
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสรมิสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.1 ยกระดบัผลการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment)  

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ 
ในด้านต่างๆ  
 
3.3 ส่งเสริมการเรยีนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น  
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล โดยเน้นใหม้ีการวิจัยในช้ันเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 

กลยุทธ ์ แนวทาง 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ในรปูแบบท่ีหลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels  Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) ฯลฯ 
 

๒. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด การก าหนดแผน
อัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมิน และ 
การพัฒนา  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 
 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรยีน และ
การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      

๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น 
เด็กไร้สญัชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มเีลข
ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
 
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) , การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม  (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิต 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มีคุณธรรม  จรยิธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ ์ แนวทาง 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 
 

๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ  
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษา  
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

      1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคณุภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา 
(ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้า้น) , โรงเรียนคณุธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรยีนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้เข้มแข็ง    
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรตสิ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล 
ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

2. สรา้งความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมสี่วน
ร่วม 
      

2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นที่ 
เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการบรหิารแบบ
กระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

2.๒ เขตพื้นท่ีการศึกษาจดัท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค  

2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา  
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุม่โรงเรียนฯลฯ 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนดว้ยพลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน  
          

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
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บทที่ 4 
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1. งบประมาณส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายประจ าพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 2. งบประมาณส าหรับเป็นงบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นสนอง
ยุทธศาสตร์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ าพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 

 
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลยุทธ์ แนวทาง และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  
 
 

61 62 63 64
1 ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กั พาหนะ 500,000 500,000 500,000 500,000
2 ค่าวสัดุส านักงาน 350,000 350,000 350,000 350,000
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000 200,000 200,000 200,000
4 ค่าวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 200,000 200,000 200,000 200,000
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000
6 อาหารท าการนอกเวลา 80,000 80,000 80,000 80,000
7 ค่าสาธารณูปโภค 600,000 600,000 600,000 600,000
8 เบีย้ประชุม ก.ต.ป.น. 30,000 30,000 30,000 30,000
9 ค่าตอบแทนคณะสอบสวนวนิัย 10,000 10,000 10,000 10,000
10 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรในเขต 518,000 518,000 518,000 518,000
11 งบเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 462,000 462,000 462,000 462,000
รวมงบประมาณ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

วงเงินงบประมาณปี
ที่ รายการ



ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                   1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถานบนัหลกั และการปกครองในระบบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งยั่งยนื

1. ร้อยละของสถานศึกษามกีารบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งยั่งยนื

100 100 100 100 1. การจดัการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
“ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาอยา่ง
ยั่งยนื อบรมครู ค่ายนักเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวถิปีระชาธปิไตย ความสามคัคี 
สมานฉนัท์ สันติวธิ ีต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยดึมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ

2. ร้อยละของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวถิี
ประชาธปิไตย ความสามคัคี สมานฉนัท์ สันติวธิ ีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ

100 100 100 100 1 ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพสภา
นักเรียนฯ การศึกษาความเป็นไทยและ
ความเป็นพลเมอืงตามวถิปีระชาธปิไตย

82,200 82,200 82,200 82,200 ส่งเสริมฯ

2 ส่งเสริมการจดักจิรรมโรงเรียนสุจริต 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมฯ
3 พัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต 250,000 250,000 250,000 250,000 ส่งเสริมฯ

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบัสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์และความเป็นพลเมอืง

3. ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบั
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และความเป็นพลเมอืง

100 100 100 100 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์และความเป็น
พลเมอืง

60,000 60,000 60,000 60,000 นิเทศฯ

 - พัฒนาหลักสูตรและส่ิงที่ควรรู้ 
(หน้าที่พลเมอืง  เศรษฐศาสตร์ )
 - หลักสูตรประวติัศาสตร์เมอืงน่าน 
บ้านเฮา

                   2. ปลกูฝังผู้เรียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักจิกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

4. ร้อยละของผู้เรียน มคุีณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

100 100 100 100 1 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดย
กระบวนการลูกเสือ

30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมฯ

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัภยัคุกคามในรูปแบบ
ใหม ่เชน่ อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพ
ติด ภยัพิบัติจากธรรมชาติ ภยัจากโรคอบุัติใหม ่ภยัจากไซเบอร์ 
ฯลฯ

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัภยัคุกคามใน
รูปแบบใหม่

100 100 100 100 1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมขุ

10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ เปา้หมายตวัชี้วดัความส าเร็จ ตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี2561-2564

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

๖
๙



กลุ่มงาน
61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
                 3. พัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่
3.1 พัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เชน่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกจิเขตสามเหล่ียม
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกจิ

6. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมกีาร
พัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

80 80 80 80 1.พัฒนาการอา่นการเขยีนโรงเรียนใน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

2.พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในพื้นที่สูงใน
ถิ่นทุรกนัดาร

30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศฯ

3 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามโครงการ
พระราชด าริ โรงเรียนในพื้นท่ีสูงและถิ่น
ทุรกนัดาร

60,740 60,740 60,740 60,740 ส่งเสริมฯ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสง่เสริมการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอยา่งมีคุณภาพดว้ยการปรับหลกัสตูร การวดัและประเมินผลที่เหมาะสม
1.1  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวยัและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏบิัติให้เกดิ
ประสิทธภิาพ และจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัหลักสูตร ตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชมุชน ท้องถิ่น และ
สังคม

1. ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวยัและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏบิัติให้เกดิประสิทธภิาพ

100 100 100 100 1.พัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั 100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศฯ

2. ร้อยละของสถานศึกษาจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัหลักสูตร 
ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชมุชน ท้องถิ่น 
และสังคม

100 100 100 100 2. พัฒนากจิกรรมบ้านนักวทิยาศาสตร์
น้อย

20,000 20,000 20,000 20,000 นิเทศฯ

3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏบิัติ

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศฯ

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมคีวามมั่นใจในการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอยา่ง
น้อย 1 ภาษา

3. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมนิความสามารถด้าน
การใชภ้าษาองักฤษ 

80 80 80 80 1.พัฒนาการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ

70,000 70,000 70,000 70,000 นิเทศฯ

4. ร้อยละของสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
อยา่งน้อย 1 ภาษา

80 80 80 80 2. Boot Camp 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศฯ

3. ประเมนิความสามารถด้านการใช้
ภาษาองักฤษ

10,000 10,000 10,000 10,000 นิเทศฯ

4.พัฒนาเครือขา่ย PEER Center 70,000 70,000 70,000 70,000 นิเทศฯ

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

๗
๐



ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสง่เสริมการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอยา่งมีคุณภาพดว้ยการปรับหลกัสตูร การวดัและประเมินผลที่เหมาะสม

5.พัฒนาภาษาอาเซียน  (ลาว) 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศฯ
6.พัฒนาการจดัการเรียนรู้ภาษาจนี 20,000 20,000 20,000 20,000 นิเทศฯ

1.3. พัฒนาระบบการวดัและประเมนิผลทุกระดับให้มคุีณภาพ
และมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

5. ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบการวดัและประเมนิผล ท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน

100 100 100 100 1.ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับชาติ  (NT)

83,000 83,000 83,000 83,000 นิเทศฯ

2.พัฒนาครูด้านการวดัและประเมนิผล
การเรียนรู้

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

                 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับกอ่นประถมศึกษา ให้มพีัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และสติปัญญา ให้มคีวาม
พร้อมเขา้สู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

6. ร้อยละของผู้เรียนระดับกอ่นประถมศึกษา มพีัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเขา้สู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

100 100 100 100 พัฒนาและประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ระดับกอ่นประถมศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอา่นออกเขยีนได้ตามชว่ง
วยั

7. ร้อยละของผู้เรียนมทีักษะ การอา่น การเขยีน ผ่านเกณฑ์ตาม
ชว่งวยั
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อา่นออก เขยีนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อา่นคล่อง เขยีนคล่อง

100 100 100 100 1.พัฒนาส่ือเสริมทักษะภาษาไทยด้าน
การอา่น การเขยีน  ป.1-2

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

2.ประเมนิการอา่นออก  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

3. พัฒนาการสอนภาษาไทย 80,000 80,000 80,000 80,000 นิเทศฯ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมนีิสัยรักการอา่น 8. ร้อยละของสถานศึกษาจดักจิกรรมส่งเสริมรักการอา่น 100 100 100 100 1.พัฒนาครูบรรณารักษ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

2.ค่ายรักการอา่น 20,000 20,000 20,000 20,000 นิเทศฯ
3.ค่ายนักเขยีน 20,000 20,000 20,000 20,000 นิเทศฯ

2.4 ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกจิกรรม
การปฏบิัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้
เกดิทักษะการคิด วเิคราะห์ คิดแกป้ัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน
ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มผีลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ 
และด้านเหตุผลต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มจี านวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา

เพิ่ม
 ขึ้น

เพิ่ม
 ขึ้น

เพิ่ม
 ขึ้น

เพิ่ม
 ขึ้น

1.พัฒนาการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกจิกรรมการปฏบิัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกดิทักษะการคิด 
วเิคราะห์ คิดแกป้ัญหา และคิด
สร้างสรรค์

40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศฯ

2. พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วแบบ
อนิเดีย(เวทคณิต)

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

10.ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มธัยมศึกษาปีที่ 3 มคีะแนน 
O-Net ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมจี านวน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

เพิ่ม
 ขึ้น

เพิ่ม
 ขึ้น

เพิ่ม
 ขึ้น

เพิ่ม
 ขึ้น

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสง่เสริมการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

11. ร้อยละของผู้เรียนมทีักษะการคิด วเิคราะห์ คิดแกป้ัญหา 
และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกจิกรรมการปฏบิัติจริง 
(Active Learning)

70 70 70 70

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 12. ร้อยละของผู้เรียนมสีมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกบัทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
 21

100 100 100 100 พัฒนาการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกจิกรรมการปฏบิัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกดิทักษะการคิด 
วเิคราะห์ คิดแกป้ัญหา และคิด
สร้างสรรค์ (โครงการเดียวกบัยทุธฯ์ 2 
เป้าหมาย 2.4)

นิเทศฯ

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์และจติวทิยาศาสตร์ 13. ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วทิยาศาสตร์และจติวทิยาศาสตร์ให้กบันักเรียน

100 100 100 100 พัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์
และจติวทิยาศาสตร์

40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศฯ

2.7 สนับสนุนการผลิต จดัหาและใชส่ื้อการเรียนการสอน 
เทคโนโลย ีนวตักรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย
รวมท้ังการพัฒนาห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การจดัการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อยา่งเต็มศักยภาพ

14. ร้อยละของสถานศึกษา ผลิต จดัหาและใชส่ื้อการเรียนการ
สอน เทคโนโลย ีนวตักรรม ห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้

100 100 100 100 1.พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
เทคโนโลย ีนวตักรรม ห้องสมดุและ
แหล่งเรียนรู้

10,000 10,000 10,000 10,000 นิเทศฯ

2.รถโมบาย 10,000 10,000 10,000 10,000 นิเทศฯ
3.ส่ือ 60 พรรษา 15,000 15,000 15,000 15,000 นิเทศฯ

2.8 ส่งเสริมการจดัหลักสูตรทักษะอาชพี ควบคู่ไปกบัวชิาสามญั 
เชน่ ทวศึิกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะส้ัน

15. ร้อยละของสถานศึกษามหีลักสูตรทักษะอาชพีอยา่งน้อย 1 
หลักสูตร

100 100 100 100 "1 โรงเรียน 1 อาชีพ" 40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศฯ

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ให้เต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม)

16. ร้อยละของผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

100 100 100 100 พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรวม 40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศฯ

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักจิกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชพีอยา่งเขม้แขง็ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม

17. ร้อยละของสถานศึกษาจดักจิกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชพี

100 100 100 100 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักจิกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชพีอยา่งเขม้แขง็ต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม

14,000 14,000 14,000 14,000 ส่งเสริมฯ

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสง่เสริมการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมนิระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment)

18. คะแนนเฉล่ียผลการประเมนิระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programme for International Student Assessment)

สูง 
ขึ้น

สูง 
ขึ้น

สูง 
ขึ้น

สูง 
ขึ้น

พัฒนาการสอนตามแนว PISA 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง 1ๆ9. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

100 100 100 100 1 ส่งเสริมการจดัการแขง่ขนั
ศิลปหัตถกรรมระดับเขต/ระดับภาค
และระดับชาติ

281,400 281,400 281,400 281,400 ส่งเสริมฯ

2.การแขง่ขนัทักษะวชิาการนานาชาติ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมฯ

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชงิบูรณาการแบบสหวทิยาการ เชน่ สะ
เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม
 สอดคล้องกบัประเทศไทย 4.0

20. ร้อยละของสถานศึกษาที่จดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มนีวตักรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม 
สอดคล้องกบัประเทศไทย 4.0

100 100 100 100 พัฒนาการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

                 4. สง่เสริมสนับสนุนการท าวจิยั และน าผลการวจัิยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการท าวจิยัเพื่อพัฒนาการบริหารจดัการศึกษา 21. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมผีลงานวจิยัและน า

ผลการวจิยัไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา
80 80 80 80 การวจิยัเพื่อพัฒนาการบริหารจดั

การศึกษา
50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

4.2 ส่งเสริมการท าวจิยัเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การวดัและประเมนิผลโดยเน้นให้มกีารวจิยัในช้ันเรียน

22. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มวีจิยัในชั้นเรียน
และน าผลการวจิยัไปใชพ้ัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ
วดัประเมนิผล

100 100 100 100 ส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                   1. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้สามารถจดัการเรียนรูอ้ยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการ
เรียนรู้อยา่งมคุีณภาพท้ังระบบเชื่อมโยงกบัการเล่ือนวทิยฐานะใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เชน่ TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnel Enhancement Based on Mission
 and Functional Areas as Majors) ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชพี (Professional Learning Community : PLC) การ
เรียนรู้ผ่านกจิกรรมปฏบิัติจริง (Active Learning) ฯลฯ

1. ร้อยละ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้รับการพัฒนา
ผ่านส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทีทันสมยั

80 80 80 80 1 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏบิัติงานของขา้ราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2

100,000 100,000 100,000 100,000 บริหารงาน
บุคคล

2  เสริมสร้างวนัิยให้กบัขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

57,600 57,600 57,600 57,600 บริหารงาน
บุคคล

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                   1. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้สามารถจดัการเรียนรูอ้ยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย

3 อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจา้งประจ า
และลูกจา้งช่ัวคราว ต าแหน่งนักการภาร
โรง

32,000 32,000 32,000 32,000 บริหารงาน
บุคคล

4  ประชมุชี้แจงหลักเกณฑ์และวธิกีาร
ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู มวีทิยฐานะและ
เล่ือนวทิยฐานะ

53,000 53,000 53,000 53,000 บริหารงาน
บุคคล

5 พัฒนาวชิาชพีทางการศึกษา ด้วย
กระบวนการชมุชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชพี PLC

128,000 128,000 128,000 128,000 บริหารงาน
บุคคล /    

 นิเทศฯ

2.ร้อยละ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมคุีณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย

80 80 80 80

                 2. พัฒนาระบบบริหารงานบคุคลให้มีประสทิธภิาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มปีระสิทธภิาพ โดย
เชื่อมโยงกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการก าหนด การก าหนดแผน
อตัราก าลัง การสรรหา การบรรจแุต่งต้ัง การประเมนิและการ
พัฒนา การสร้างแรงจงูใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามขีวญั
และก าลังใจในการท างาน

3. ร้อยละ  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามแีผนอตัราก าลังใน
การสรรหาและบรรจแุต่งต้ังตรงความต้องการของสถานศึกษา

100 100 100 100 การจดัท าแผนอตัราก าลังครู สพป.น่าน 
เขต 2

บริหารงาน
บุคคล

4. ร้อยละ  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามรีะบบการประเมนิ
และการพัฒนาครูผู้ชว่ย

100 100 100 100 1 พัฒนาศักยภาพครูสายพันธุใ์หมสู่่ครู
มอือาชพี

30,000 30,000 30,000 30,000 บริหารงาน
บุคคล

5. ร้อยละ   ของครูและบุคลากรทางการศึกษามคีวามสุขในการ
ปฏบิัติงาน

100 100 100 100 1  พิธมีอบเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ชั้นต่ า
กวา่สายสะพายและเหรียญจกัรพรรดิ
มาลา

9,000 9,000 9,000 9,000 บริหารงาน
บุคคล

2  สัมมนาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

23,720 23,720 23,720 23,720 บริหารงาน
บุคคล

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

๗
๔



ยทุธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ยา่งมีคุณภาพ
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชาการวยัเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเขา้
รับบริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึ มคุีณภาพและเสมอภาค

1. ร้อยละของประชาการวยัเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการ
เขา้รับบริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึ มคุีณภาพและเสมอภาค

100 100 100 100 1 พัฒนาฐานขอ้มลูและสารสนเทศ
อเิล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจดั
การศึกษา

51,000 51,000 51,000 51,000 ITECT

2. ร้อยละของประชากรวยัเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
โอกาสในการเขา้รับบริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึ มคุีณภาพ
และเสมอภาค

90 90 90 90 2 ส่งเสริมประชากรวยัเรียนให้ได้รับ
โอกาสในการเขา้รับบริการทาง
การศึกษาอยา่งทั่วถงึ มคุีณภาพและ
เสมอภาค

25,000 25,000 25,000 25,000 ส่งเสริมฯ

1.2 สร้างความเขม้แขง็ของระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน 
และสร้างภมูคุ้ิมกนัทางสังคม

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน

100 100 100 100 1 เสริมสร้างความเขม้แขง็ระบบการ
ดูแลชว่ยเหลือนักเรียน

56,400 56,400 56,400 56,400 ส่งเสริมฯ

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

100 100 100 100

5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรียน

100 100 100 100

6. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการ
สร้างภมูคุ้ิมกนัทางสังคม

100 100 100 100

               2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการศึกษาที่
เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไมอ่ยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น 
เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไมเ่ลข
ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น

7. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจดั
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ

100 100 100 100

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยา่งท่ัวถงึ เชน่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
จดัการศึกษาอยา่งทั่วถงึ

100 100 100 100 1. พัฒนาการศึกษาทางไกล (DLTV 
และ DLIT)                                  
       -การนิเทศติดตาม DLIT / DLTV

100,000 100,000 100,000 100,000 ITECT

2. การติดตามประเมนิผล และให้ความ
ชว่ยเหลือโรงเรียนด้านการน า
ส่ือการศึกษาทางไกล(DLTV และ DLIT)

48,000 48,000 48,000 48,000 นิเทศฯ

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

๗
๕



ยทุธศาสตร์ที่ 5 จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                1. จดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวติ
1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏบิัติในการด าเนินชวีติ

1. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจดักจิกรรมส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างจติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มคุีณธรรม จริยธรรมและน้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

100 100 100 100 1 พัฒนาสถานศึกษาเศรษฐกจิพอเพียง
ต้นแบบ

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. นิเทศฯ

2.พัฒนาการสอน “ศาสตร์พระราชา” 
โครงการเดียวกบัยทุธ ์1 เป้าหมายที่ 1

นิเทศฯ

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่ดีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

2. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมหีลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
การสร้างเสริมคุณภาพชวีติที่ดีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

100 100 100 100 1.พัฒนาการจดัการเรียนรู้สาระท้องถิ่น
 “รักษ์ป่าน่าน”

60,000 60,000 60,000 60,000 นิเทศฯ

2. บริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ส่งเสริมฯ
1.3 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมเีครือขา่ยความร่วมมอืกบัภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยา่งน้อย 1 เครือขา่ยขึ้นไป

100 100 100 100 1.การพัฒนาการจดัการเรียนรู้สาระ
ท้องถิ่น “รักษ์ป่าน่าน” โครงการ
เดียวกบัยทุธ ์5 เป้าหมาย 1

นิเทศฯ

2.ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระ
เกยีรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ส่งเสริมฯ

ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                 1. พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสทิธภิาพ
1.1  พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏบิัติ การ
ก ากบัติดตามตรวจสอบและประเมนิผล เพื่อการบริหารจดัการที่
มปีระสิทธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

1. ร้อยละ ของหน่วยงานทุกระดับใชจ้า่ยงบประมาณเพื่อการ
บริหารจดัการที่มีประสิทธภิาพ มกีารก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมนิผลโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

100 100 100 100 1 ประชาสัมพันธ ์สพป.น่าน เขต 2 70,000 70,000 70,000 70,000 อ านวยการ

2 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างระบบ
ควบคุมภายในให้มคีวามเขม้แขง็

40,000 40,000 40,000 40,000 อ านวยการ

3  พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มคุีณภาพตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

15,000 15,000 15,000 15,000 อ านวยการ

4 พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานการ
ประเมนิส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติ
ราชการ

15,000 15,000 15,000 15,000 อ านวยการ

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

๗
๖



ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                 1. พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสทิธภิาพ

5 ส่งเสริมประสิทธภิาพการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกดั 
(ประชมุผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งในสังกดั)

185,000 185,000 185,000 185,000 อ านวยการ

6 การจดัท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

44,000 44,000 44,000 44,000 นโยบายฯ

7. การจดัท าแผนบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก

65,400 65,400 65,400 65,400 นโยบายฯ

8 การก ากบัติดตามประเมนิผลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้มี
ประสิทธภิาพ

38,100 38,100 38,100 38,100 นโยบายฯ

9 การบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธภิาพ

40,800 40,800 40,800 40,800 นโยบายฯ

10 ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ

11,520 11,520 11,520 11,520 ตรวจสอบฯ

11 พัฒนาโรงเรียนเครือขา่ยการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา

10,260 10,260 10,260 10,260 ตรวจสอบฯ

12 การพัฒนาบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารงบประมาณ
ด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกดั

44,080 44,080 44,080 44,080 บริหาร
การเงินฯ

13 การพัฒนาบุคลากรท่ีปฏบิัติงาน
ด้านพัสดุให้มปีระสิทธภิาพในการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา

35,640 35,640 35,640 35,640 บริหาร
การเงินฯ

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จา่ยเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน โครงการ
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

100 100 100 100 1 การบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธภิาพ โครงการเดียวกบัยทุธ ์6 
เป้าหมายที่ 1

นโยบายฯ

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี

๗
๗



ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                 1. พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสทิธภิาพ
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการจดัการศึกษา ที่มี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเขา้ถงึได้

3. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการจดัการศึกษา

100 100 100 100 1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT ของหน่วยงาน เพื่อรองรับการ
ให้บริการเทคโนโลยดิีจติอล ให้มี
ประสิทธภิาพ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จดัการและการจดัการเรียนการสอน

80,000 80,000 80,000 80,000 ITECT

2 การพัฒนาระบบการควบคุมทาง
การเงินและบัญชสีถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ

30,220 30,220 30,220 30,220 ตรวจสอบฯ

1.4 สร้างความเขม้แขง็และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ เชน่ โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน), โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกฬีา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ

4. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมกีาร
พัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

80 80 80 80 1 .ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ตามสภาพปัญหาของกลุ่มโรงเรียน

1,993,000 1,993,000 1,993,000 1,993,000 นิเทศฯ

2. พัฒนาการนิเทศ 4.0 300,000 300,000 300,000 300,000 นิเทศฯ
3. การยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

1.5 ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เขม้แขง็

5. ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบประกนัคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธผิล

80 80 80 80 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศฯ

2 ประชมุเตรียมความพร้อมการประกนั
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

13,400 13,400 13,400 13,400 นิเทศฯ

1.6 ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบุคคล ที่มี
ผลงานเชงิประจกัษ์

6. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมกีารยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ 
หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มผีลงานเชงิประจกัษ์

100 100 100 100 ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มผีลงานเชงิ
ประจกัษ์

50,000 50,000 50,000 50,000 บริหารงาน
บุคคล

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี
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ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มงาน

61 62 63 64 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ
                 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจดัการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพ้ื้นที่
เป็นฐาน (Area-base Management),รูปแบบการบริหารแบบ
กระจายอ านาจ “CLUSTERS” เป็นต้น

7. ร้อยละของเขตพื้นท่ีการศึกษามกีารบริหารจดัการแบบมส่ีวน
ร่วมอยา่งเขม้แขง็

100 100 100 100 1. ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ตามสภาพปัญหาของกลุ่มโรงเรียน 
โครงการเดียวกบัยทุธ ์6 เป้าหมายที่ 1

นิเทศฯ

2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจดัท าแผนบูรณาการจดัการศึกษา
ร่วมกบัส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัและส านักงานศึกษาธกิารภาค

8. ร้อยละของเขตพื้นท่ีการศึกษามแีผนบูรณาการจดัการศึกษา 100 100 100 100 1. การจดัท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ
เดียวกบัยทุธ ์6 เป้าหมายที่ 1

นโยบายฯ

2.3 สร้างความเขม้แขง็ในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือขา่ย เชน่ เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธภิาพการจดัการศึกษา 
ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวทิยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ

9. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมเีครือขา่ยสร้างความเขม้แขง็
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่งน้อย 1 เครือขา่ยขึ้นไป

100 100 100 100 1. ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ตามสภาพปัญหาของกลุ่มโรงเรียน 
โครงการเดียวกบัยทุธ ์6 เป้าหมายที่ 1

นิเทศฯ

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่อง
 และยั่งยนื

10. ร้อยละของเขตพื้นท่ีการศึกษามกีารสร้างความเขม้แขง็ใน
การบริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วมด้วยพลังประชารัฐ

100 100 100 100 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ประชารัฐ

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศฯ

                 3. สง่เสริมการมีสว่นร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชมุชน สังคม และสาธารณชน 
ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ สร้างความตระหนักในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การก ากบัดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง
 ชมุชน สังคมและสาธารณชน ให้มคีวามรู้ ความเขา้ใน สร้าง
ความตระหนักในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากบัดูแล 
ตลอดจนการมส่ีวนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

100 100 100 100 1 สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ส่งเสริมฯ

2 คาราวานผู้ปกครอง งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. นิเทศฯ
3  "กตปน." งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. นิเทศฯ

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือก
ผู้เรียนเขา้ศึกษาต่อด้วยวธิกีารที่หลากหลาย

12. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมกีารประสานขอ้มลูกบั
สถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเขา้
ศึกษาต่อด้วยวธิกีารที่หลากหลาย

100 100 100 100 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนในโครงการ
ตามพระราชด าริ โรงเรียนในพื้นที่สูง
และถิ่นทุรกนัดาร โครงการเดียวกบัยทุธ์
 1 เป้าหมายที่ 3

ส่งเสริมฯ

2 การรับนักเรียน/แนะแนว    งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ส่งเสริมฯ
3 คัดเลือกนักเรียนทุนพระบรมราชานุ
เคราะห์

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ส่งเสริมฯ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,521,480 6,521,480 6,521,480 6,521,480

กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ วงเงินงบประมาณปี
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80 
 

บทที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ นั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 บริหารจัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าวเป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ภายใต้งบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดสรรให้ตามจุดเน้น และตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน น าไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจ  สู่ เป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2  จึงก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ แนวทางการ
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนประเมินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ 
1. งบประมาณในส่วนของงบประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ใช้บริหาร

จัดการเป็นค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานและค่าสาธารณูปโภค โดยมีคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พิจารณางบประมาณ และมอบหมายกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน ในส่วนของงบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ าแนกเป็น 

1.1  งบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ตามโครงการกิจกรรม 
พร้อมก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน ตามกลยุทธ์ จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับ
เครือข่ายสถานศึกษา จัดท าโครงการ/กิจกรรม ก าหนดเป้าหมายตามกรอบงานพร้อมขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด        

1.2  งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  หรืองบพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้ส าหรับ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพโดยผู้รับผิดชอบในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดและเป้าหมาย ค านึงถึงความคุ้มค่า  
คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด ตอบสนองกลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริหารงบประมาณตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2 ก่อนจะด าเนินการและยึดหลักการบริหารงบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณการเงินและ  
การคลัง และเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิทินการด าเนินงาน 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี ยกเว้นกรณีที่เพ่ิงได้รับ
การจัดสรรงบประมาณภายหลั ง ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น ระยะเวลาตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หรือ หากมีความจ าเป็นไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามปฏิทินที่
ก าหนด ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  2  เป็นกรณีไป 
พร้อมทั้งส าเนาแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนทราบ โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายในแต่ละปีงบประมาณ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และ

การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
1. ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  บุคลากรรับทราบและเข้าใจตรงกันในทุกประเด็น 
2. สื่อสารทิศทางการบริหารจัดการองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แนวทาง 

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
3. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแนวทางที่คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ก าหนด ดังนี้ 
               3.1 โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล  แนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
พ.ศ.2561 -2564 และ ทิศทางการพัฒนาการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
ในช่วงปีงบประมาณดังกล่าว 
               3.2 โครงการ/กิจกรรมไม่มีลักษณะซ้ าซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมอบหมาย และสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ 
(กิจกรรมร่วม) หากพบว่าภายหลังจากที่ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ตามแผนฯ แล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมร่วม และจัดสรรงบประมาณ
ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จะพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้น  
               3.3 การก าหนดค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ต้องไม่เกินอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  หรือเป็นไปตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ก าหนด 
               3.4 โครงการ/กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ให้จัดโดยใช้สถานที่ราชการ และไม่จัด
งบประมาณเป็นค่าพาหนะการเดินทางและค่าที่พัก ยกเว้นมีความจ าเป็นเหมาะสม  
              3.5 จัดท ารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมตามแบบที่ก าหนด  

    3.6 ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องบริหารงบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
               3.7 ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเป็นรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับมาตรการ 
การใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   3.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมและด าเนินการติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเป็นราย
ไตรมาส  โครงการ/กิจกรรมใดไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด จะทบทวนปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก
ตามท่ีเห็นเหมาะสม  
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เอกสารอ้างอิง 
 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (2557). แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560). สพฐ.สัญจร OBEC on Tour ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ Implementation : From Policy to Practice.  

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (2558). แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต 3.  

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2561). นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2561). 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ. 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 ที่  293/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

.................................................... 
 

  ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายการ
จัดการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษา มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการจัดการศึกษาให้เกิดผลต่อผู้เรียน สามารถพัฒนาให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีกรอบทิศทางและกลไกในการ
พัฒนาการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานก าหนด สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง การก าหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ จุดเน้น 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ 
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงได้แต่งตั้ง
คณะท างาน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
  1. คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหน้าที่ดังนี้ 
      1.1 ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย สภาพองค์กร จัดท าร่างก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ระยะ 4 ปี เสนอโครงการ/กิจกรรม และกรอบวงเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางและ
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
      1.2 ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ 
จุดเน้น เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือจัดท าโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้ง
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีองค์ประกอบดังนี้ 
 
 

/1) ผู้อ านวยการ... 
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            1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประธาน 
                  2) นายสมัย  ธนะศรี     รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2             รองประธาน 
             3) นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์    รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2     คณะท างาน     
            4) นายจรัส  ขนิษฐ์น้อย             รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2     คณะท างาน 
                             5) นายประสิทธิ์  ชาวแหลง  รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2            คณะท างาน     
          6) นายมานพ ตรัยตรากุล   ปฏิบัติหน้าที่   คณะท างาน 

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ    
        7) นายก่อกิต ค าผัด  ปฏิบัติหน้าที่   คณะท างาน  
       ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล              
                    8) นางกฤตยา  ส าราญทรัพย์     ปฏิบัติหน้าที่      คณะท างาน 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
                   9) นางนงเยาว์   ศิริรัตน์  ผอ.กลุ่มอ านวยการ             คณะท างาน 
      10) นางชลธิชา  อุ่นเสียม          ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  คณะท างาน 
    11) นางสุกัญญา  บางพาน     ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน           คณะท างาน   
       12) นางพิมพ์ณัฐชยา  กวาวสิบสอง  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ       คณะท างาน 
                   13) นายทวีศักดิ์   สงวนศรี  ศึกษานิเทศก์   คณะท างาน 
       14) นายปรีชา  ภูล าพา          ศึกษานิเทศก์      คณะท างาน 
           15) น.ส.สุพรรณิการ์  สุทธหลวง  ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
          16) นางปริฉัตร  ธนะ   นักวิชาการศึกษา   คณะท างาน    
                    17) นางมยุราพร  อินไชย  นักวิชาการศึกษา           คณะท างาน     
                    18) นางบัววรรณ์  ยะสุข           นักวิชาการศึกษา             คณะท างาน   
         19) ด.ต.ธนัญชัย  แก้วศรีงาม  นิติกร           คณะท างาน 
                 20) จ.ส.ท.สรวิชญ์  วงศ์ไชย   นักทรัพยากรบุคคล        คณะท างาน 
        21) น.ส.ปิยวรรณ  สาริกา         นักทรัพยากรบุคคล         คณะท างาน 
                 22) นางกัลยาภรณ์  มหาวัน พนักงานราชการ          คณะท างาน 
               23) นายประสิทธิ์  ผลรุ่ง  นักจัดการงานทั่วไป       คณะท างาน 
    24) น.ส.สุจิตรา  อินต๊ะกัน  นักจัดการงานทั่วไป   คณะท างาน 
   25) น.ส.นาถยา  อุดอ้าย   เจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างาน 
              26) นายฐาปนพงศ์  อรินทร์  นักวิชาการเงินและบัญชี        คณะท างาน 
   27) น.ส.วิชยดา  เรืองฤทธิ์  นักวิชาการพัสดุ   คณะท างาน 
     28) น.ส.รัตนา  หลวงจันทร์    นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
             29) นางสุภารักษ์  ขันสลี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
             30) นางอังคินี   ไชยศิลป์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 
   31) น.ส.ชัชชฎาวัลล์  ลือยศ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
     32) นางจันทนา  อินท า  ปฏิบัติหน้าที่   คณะท างาน 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน          และเลขานุการ      
/33) น.ส.นันทวัน... 
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     33) น.ส.นันทวัน เลิศวุฒิวรรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
                             และผู้ช่วยเลขานุการ     
 
  2. คณะท างานพิจารณาโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท าหน้าที่พิจารณางบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์/แนวทาง  โครงการ กิจกรรม ตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีองค์ประกอบดังนี้ 
   1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2   ประธาน  
         2) นายสมัย  ธนะศรี     รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2      รองประธาน 

   3) นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์   รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2    คณะท างาน    
  4) นายจรัส    ขนิษฐ์น้อย         รอง ผอ.สพป.น่านเขต 2             คณะท างาน 

              5) นายประสิทธิ์  ชาวแหลง  รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2          คณะท างาน      
             6) นางนงเยาว์   ศิริรัตน์  ผอ.กลุ่มอ านวยการ              คณะท างาน 
      7) นางชลธิชา  อุ่นเสียม          ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์ คณะท างาน 
     8) นางกฤตยา  ส าราญทรัพย์    ปฏิบัติหน้าที่   คณะท างาน 

ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
       9) นายก่อกิต  ค าผัด    ปฏิบัติหน้าที่   คณะท างาน 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    
                     10) นายมานพ  ตรัยตรากุล       ปฏิบัติหน้าที่   คณะท างาน 

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ    
     11) นางสุกัญญา  บางพาน     ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน         คณะท างาน  
       12) นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะท างาน    
                   13) นายทวีศักดิ์   สงวนศรี ศึกษานิเทศก์            คณะท างาน   
                  14) นางสดศรี  สุทธการ          ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน  

  15) นางราตรี   มูลค า              นักวิชาการศึกษา           คณะท างาน  
                     16) นางปริฉัตร  ธนะ   นักวิชาการศึกษา   คณะท างาน 
  17) นางอารี  ปัญญาภู  นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะท างาน 

   18) นายประสิทธิ์  ผลรุ่ง  นักจัดการงานทั่วไป  คณะท างาน 
        19) น.ส.อรุณรัตน์  สุทธหลวง     นักทรัพยากรบุคคล        คณะท างาน 
    20) นางสุภารักษ์  ขันสลี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
   21) นางอังคิณี ไชยศิลป์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
     22) นางจันทนา  อินท า      ปฏิบัติหน้าที่   คณะท างาน 

 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         และเลขานกุาร      
          23) น.ส.นันทวัน  เลิศวุฒิวรรกัษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 

                            และผู้ช่วยเลขานุการ 
     

/3. คณะท างาน... 





การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
   จุดแข็ง วิธกีารส่งเสริม (จุดแข็ง)

1.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน
ตามกรอบภาระงานในหน้าท่ีทีก่ฎหมายก าหนด ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที ่มอบหมาย งานให้บุคลากร
รับผิดชอบทุกระดับชัดเจน

1. ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองทัว่ถึง
และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวชิาชีพ และมีขวญัก าลังใจแก่ผู้มีผลงานดีเด่นในทุกระดับ และมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้ มีคุณธรรม มีความสามัคคีและมีจิตบริการ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน
ทุกรูปแบบ

2.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 2.ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพืน้ทีม่ีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบ
3.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความตระหนัก เสียสละ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3.ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพืน้ทีก่ารศึกษาโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน (Area-base Management) มีการ

กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทัง้เขตพืน้ทีแ่ละสถานศึกษา
3.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาได้ก าหนด วสัิยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง ตัวช้ีวดั
ความส าเร็จ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน

4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวชิาอย่างต่อเน่ือง
 พัฒนาคุณธรรมนักเรียน มีความสามัคคี มีจิตอาสา

4.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษายึดมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความ
สามัคคี สมานฉันท์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเน่ืองจาก มีกระบวนการวางแผน
อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบความประพฤตินักเรียน ระบบความคุ้มครอง
นักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

5.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบมีประสิทธภิาพเน่ืองจากบริหาร
จัดการสอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที ่การศึกษาและหลักการกระจายอ านาจ มี
ค่านิยมองค์กรร่วมกัน

6.ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในภาพรวมมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ สพฐ. /นร มีคุณธรรม และได้รับการบริการทาง
การศึกษาอย่างทัว่ถึง
7.มีวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอ
8.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการท างาน และระบบ GFMIS
6.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้รับการบริการทางการศึกษาอย่าง
ทัว่ถึง
7.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา มีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีระบบ
พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
8.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีระบบเทคโนโลยีทีทั่นสมัย ทีส่นับสนุนการบริหารจัดการภายในส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสามารถเช่ือมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธภิาพ เอาข้อ 8 ซ้ายมือมารวม

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysls)
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

๘
๘



   จุดอ่อน วิธกีารส่งเสริม/พัฒนา (จุดอ่อน)
1.ผลสัมฤทธิ์วชิาภาษาอังกฤษยังต่ ากวา่ค่าเฉล่ียสพฐ. 1.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์และการส่ือสาร
2. ผลการทดสอบ O-Net ชั้น ม.3 อยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ 2.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรรวมทัง้การนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างสม่ าเสมอ 

และมีความต่อเนื่อง
3.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีจ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง มีภาระงานมาก ส่งผลต่อ
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน

3.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นร  ระดับ ม.ต้น ในทุกกลุ่มสาระให้
สูงขึ้น

4.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะส้ันและระยะยาว 4.พัฒนาการประชาสัมพันธแ์ละการส่ือสารให้ครอบคลุมและทัว่ถึงในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
5.การด าเนินการตามแผนงานมีบางโครงการล่าช้า การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท าให้การเบิกจ่ายเงิน
ไม่ไปตามเป้าหมาย

5. ส่งเสริมให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID Plan)

6. ส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนยังอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะ นักเรียนในพืน้ที ่อ.บ่อเกลือ และเฉลิมพระเกียรติ 
(ความด้อยโอกาส) โดยเฉพาะ นร ป1 มีจุดอ่อนด้านการอ่านออกเขียนได้

6. ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

7. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนมีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

7. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นวตักรรม และการวจิัยในชั้นเรียน เพือ่แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้

8.โรงเรียนในพืน้ทีพ่ิเศษ (พืน้ทีก่ันดาล/ชายแดน) ยังขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ความเท่าเทียมกันในการ
รับการศึกษา คุณภาพการศึกษา 8 มีปฏิทินการวางแผนการปฏิบัติงาน ติดตามการใช้งบประมาณให้ชัดเจน ให้รัดกุม
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส วิธกีารส่งเสริม/พัฒนา โอกาส

1.ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวด้านการศึกษาและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ ประชาชน/ ผู้ปกครองมีความมั่นใจในส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด

1.ประชาสัมพันธก์ารจัดการศึกษาให้หลากหลายตามบทบาทหน้าทีแ่ละภาระกิจและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ

2.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ รร ขนาดเล็ก มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวนมาก 
กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุกหมู่บ้าน ส่งผลสามารถให้บริการการศึกษาขั้นพืน้ฐานให้ประชาชน วยัเรียนได้
อย่างทัว่ถึง เท่าเทียมครอบคลุมทุกพืน้ที่

2.ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวตักรรมการบริหาร และการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก

3.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดทีม่ีคุณภาพและจัดการศึกษาตามมาตรฐานได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพืน้ที่

3.ส่งเสริมการน้อมน าพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และ ศาสตร์
พระราชา มาใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณโรงเรียนในสังกัด 4.พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
5.โครงสร้างประชากรวยัเรียนลดลง ท าให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิม่ขึ้น  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรให้มี 5.ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ และด้านเทคโนโลยีการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นและส านักงานเขตพืน้ที ่มีนวตักรรมในการบริหารส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 6.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
6. ชุมชนในเขตบริการได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวติ และการประกอบ
อาชีพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 7 ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมด้านอาชีพอย่างหลากหลาย
7. โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาเหมาะสมกับบริบทพืน้ที ่เช่น เขตพืน้ท่ีชายแดน ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ
9..ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านท่ีหลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้
ความรู้/เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวติท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย

อุปสรรค วิธกีารแก้ไขอุปสรรค
1.ประชาชนมีวฒันธรรม ภาษาและเป็นกลุ่มชนเผ่าทีห่ลากหลาย รวมทัง้พืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกัน 1.ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาในทุกด้าน
2.การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของท้องถิ่นล่าช้า และมีข้อจ ากัด  ท าให้ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาใน
การด าเนินงานด้านการศึกษา

2.ส่งเสริมการให้นักเรียนสร้างอาชีพ มีรายได้ระหวา่งเรียน

3.สถานศึกษามีเด็กพิเศษ เรียนร่วม มีจ านวนเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะการบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน และคุณภาพการจัดการศึกษา

3.ส่งเสริมพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กพิเศษ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิเศษท้ังระบบ

4. เศรษฐกิจเปล่ียนแปลง มีผลกระทบต่อรายได้และค่าครองชีพ ของผู้ปกครอง นักเรียน ครู 4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทีเ่ป็นรูปธรรม
5. นโยบายด้านการจัดการศึกษา มีการเปล่ียนแปลงบ่อย ขาดความยั่งยืน เป็นปัญหาต่อการจัดการศึกษา 5.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยรอบในพืน้ที่
6.การจัดสรรงบปบระมาณจากต้นสังกัด บางโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของพืน้ที่
7. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวดั มีสภาพเส่ือมโทรม
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