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ค าน า 
 

        การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่หน่วยงานทางการศึกษาต้องจัดให้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข   
อันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า  ทัดเทียม
นานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
        เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา  โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ  การบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ขึ้น โดยเน้นการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จ   
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขอขอบคุณคณะผู้ด าเนินการ คณะท างาน 
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้             
เป็นอย่างดียิ่ง ท าให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ส าเร็จ            
เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ฯลฯ จะน าแผนการพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ไปใช้         
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
       
 
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
              มิถุนายน 2561 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ความเป็นมา 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษา 
ของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต   
         ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ 
และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ทั้งด้าน
ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่  ๒๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุค ๔.๐  และน าผลการบริหารการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2558-2560  ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่
เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
ปัญหาที่เกิดจากระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป น ามาก าหนดแนวคิดของการ
จัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์บทบาทของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทาง
การพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ  
 
ความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
       ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม           
อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth 
Industrial Revolution) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและ
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผู้เรียนปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของ  คนไทย 
ทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษา  และการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา              
ที่ยัง ไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้ง
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การมีจิตสาธารณะ   รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน
รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบ            
ทุกคน  จึงต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและมีมาตรการต่าง ๆ  ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัย
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา  
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ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2558 - 2560    
         การพัฒนาการศึกษาในช่วงปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราดด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยปรากฏผลการด าเนินงานดังนี้ 
          ด้านโอกาสทางการศึกษาพบว่า มีการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกประเภท          
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง 
ลดความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ ส่งผลให้สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ครบทุกคน
และลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
         ด้านคุณภาพการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความสามารถของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ แต่ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยภาพรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   
ส่วน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และของประเทศ และลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงจ าเป็นต้องเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป   
         ด้านประสิทธิภาพ พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนขนาดเล็กใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : DLTV และส่งเสริมการใช้
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ : DLIT นิเทศและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการสอนของ
ครูทุกกลุ่มสาระโดยมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้  บริหารจัดการงบประมาณได้ทันตามก าหนด  

 
แนวคิดการจัดการศกึษา  
         แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยึดหลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
นโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 - 2564)   
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 - 2569 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด 
2560 - 2564  และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
        จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
2561 - 2564 จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ไว้ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 
         “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  น าพาสู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม   น้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
ค านิยามวิสัยทศัน ์
        คุณภาพ  หมายถึง   ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็น “ผู้มีคุณภาพ”  

                      สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น  
                       “องค์กรคุณภาพ” 

        เป็นเลิศ   หมายถึง   ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศในระดับชาติ 

        คุณธรรม  หมายถึง  ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็น “ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม”   
                       สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น 
                       “องค์กรคุณธรรม” 

        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    หมายถึง  การใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสติ ปัญญา  
                                          และความเพียร  ความพอเพียงในการด ารงอยู่และปฏิบัติตน   
                                            บนพื้นฐานของทางสายกลาง  
 
พันธกิจ (Mission)  
         1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
         4. สนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
 
    
       
 

 

ค 

* 

*                  วิถีความเป็นไทย หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทย รวมถึงความเป็นอยู่ วัฒนธรรม 
                                       ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ที่ได้ประพฤติสืบทอด 
            จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
         1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
          2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบ 
มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  
          4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตด้วยวิถีตราด บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์ / ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด :          1. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   

       ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษา  และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2560 
               2. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
               3. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
               4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
                 5. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

                 6. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                            ขั้นพ้ืนฐานก าหนด    
                 7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ 
             ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
                 8. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก และขยายโอกาสใช้สื่อ 60 พรรษา  
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
           9. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม 
                        ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA      
           10. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) มากกว่า   
                          ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  
            11.  ร้อยละของสถานศึกษา ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
           12. ร้อยละของสถานศึกษาท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัด 
         และประเมินผล        
 
 
 
 
 

** 

ง 

**            วิถีตราด หมายถึง    การด าเนินชีวิต  ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียม ประเพณี   
                                  วัฒนธรรม ภาษา ของชาวตราด 



 

       
            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด  :         1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
                2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 
                3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 
                4. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ  DLIT,  
                           DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด :         1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
                        ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
            2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ 
                         คนไทย 12 ประการ 
            3. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :        1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                        และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :         1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
               2. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 
                         จ าเป็น ของสถานศึกษา 
     3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
     4. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  
       ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
     5. จ านวนสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด :         1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิต 
       ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ 
       พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
     2. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตแบบวิถีตราด 
     3. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมขึ้น 
 
 
 

จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวช้ีวัด :         1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
     2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
     3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการจัดการศึกษาเพ่ือการสื่อสารภาษาท่ี 3  
       อย่างน้อย 2 ภาษา 
     4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
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๑ 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
 

บริบทของจังหวัดตราด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
สภาพทั่วไปของจังหวัดตราด 
     ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตราด 
      ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  “ตราด” มีชื่อเดิมเรียกว่า              
“บ้านบางพระ” มีชัยภูมิส าคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ                            
มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามกู้เอกราช พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง
รวบรวมไพร่พลและเรือส าเภาเพ่ือน าไปขับไล่พม่ากอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทย และในสมัยพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท าสนธิสัญญากับประเทศฝรั่งเศสเพ่ือเอาดินแดนจังหวัดตราดคืนมาเมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2449  

     ที่ตั้งขนาดพื้นที่ 
      ที่ตั้ง “จังหวัดตราด” เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเล ตะวันออกมีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวช้าง    
อาณาเขตด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเลยาว 330 กิโลเมตรโดยทางบก          
ติดกับทางจังหวัดของประเทศกัมพูชาได้แก่จังหวัดพระตะบองจังหวัดโพธิสัตย์  และจังหวัดเกาะกงซึ่ง             
มีแนวชายแดนธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร และมีแนว          
อาณาเขตทางทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ขนาดเล็กเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกและเป็น           
อันดับที่ 56 ของประเทศอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายใหม่บางนา-บ้านบึง-แกลง-ตราด 
เป็นระยะทาง 315 กิโลเมตร 

      อาณาเขต 
     มีอาณาเขตพ้ืนที่ทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,761,000 ไร่ มีพ้ืนที่ปกครองทางทะเล 
7,257 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 
ทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย และน่านน้ าทะเลประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเกาะกง และจังหวัด
โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขต และทิศตะวันตกติดกับอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ภูมิประเทศและภมูิอากาศ 
     ลักษณะภูมิประเทศ  
      ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่อาณาบริเวณที่เป็นแผ่นดินภูเขาพ้ืนน้ า และ
ทะเลดังนี้ 
     1. บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าเหมาะส าหรับปลูกผลไม้ปาล์มน้ามันท านาข้าวและการปศุสัตว์ 
     2. ที่ราบบริเวณเชิงภูเขาบริเวณนี้มีพ้ืนที่กว้างขวางมากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าสวนผลไม้
ยางพารา และสับปะรด 
     3. บริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงส่วนมากมีสภาพเป็นพื้นที่ปุาไม้พ้ืนที่เกาะ 
     4. ที่ราบต่ าชายฝั่งทะเล และพ้ืนทะเลบริเวณพ้ืนที่นี้ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ต่างๆ 52 เกาะ          
มีปุาชายเลนอย่างหนาแน่นเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ า และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 
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     ลักษณะภูมิอากาศ 
     จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจนเกินไปแต่มีฝนตกชุกมากเพราะมีพ้ืนที่ติดทะเล
และมีภูเขาโอบล้อมจึงท าให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมแบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
     ฤดูหนาวเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมากนัก
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส 
     ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 
     ฤดูฝนเกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง 
ตุลาคมของทุกปีท าให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพ้ืนที่โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ าฝน 4,000 - 5,000 มิลลิเมตร 
ต่อปี เป็นเมืองฝนแปดแดดสี ่มีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในประเทศรองจากจังหวัดระนอง 

การปกครองและประชากร 
     1. การปกครอง  
        ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 38 ต าบล 261 หมู่บ้านโดยมีอ าเภอ ดังนี้ 
        1) อ าเภอเมืองตราด 
        2) อ าเภอแหลมงอบ 
        3) อ าเภอเขาสมิง 
        4) อ าเภอคลองใหญ่ 
        5) อ าเภอบ่อไร่ 
        6) อ าเภอเกาะช้าง 
        7) อ าเภอเกาะกูด 
        ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
        1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
        2) เทศบาลเมือง จ านวน 1  แห่ง 
        3) เทศบาลต าบล จ านวน 13 แห่ง 
        4) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 29 แห่ง 
     2. ประชากร 
                จังหวัดตราดมีประชากรทั้งหมด 229,480 คน เป็นชาย 114,067 คน หญิง 115,413 คน 
ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่อ าเภอเมืองตราด ร้อยละ 40.82 รองลงมาได้แก่
อ าเภอเขาสมิง ร้อยละ 19.62 อ าเภอบ่อไร่ ร้อยละ 15.52 อ าเภอคลองใหญ่ ร้อยละ 11.06 อ าเภอ
แหลมงอบ ร้อยละ 8.43 อ าเภอเกาะช้างร้อยละ 3.48 และอ าเภอเกาะกูด ร้อยละ 1.07 

 
การค้าชายแดน (ท่ีมา : จังหวัดตราด/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
          จังหวัดตราด ถูกจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกตามประกาศ 
กนพ. ที่ 1/2558 โดยถูกตั้งเปูาให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และเป็น
ศูนย์กลางให้บริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
         - ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 340
กิโลเมตร) รวมถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา) ประมาณ 250กิโลเมตร 



 
 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด            

                   

๓ 

         - เป็นเมืองประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็กรองรับการพัฒนา มีศักยภาพ  
ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เกษตรอินทรีย์) 
         - มีฐานการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 
(กัมพูชา) ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ เช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) โรงงานผลิตวอลเล่ย์บอล 
(Mikasa) และผลิตสายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุุน 
         - มีแนวชายแดนตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 โลเมตร อาณาเขต        
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง 3 อ าเภอ ได้แก่ 
          อ าเภอบ่อไร่         ติดกับ   บ้านคลองรถถัง (โอว์รถเกาะ) อ าเภอส ารูด จังหวัดพระตะบอง 
          อ าเภอเมืองตราด  ติดกับ  บ้านทมอดา อ าเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต 
          อ าเภอคลองใหญ่  ติดกับ  บ้านจามเยี่ยม อ าเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 
          จึงท าให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้น เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว           
การลงทุนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งน าไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคอ่ืน      
         การค้าชายแดน มีช่องทางการค้า 3 ช่องทาง ดังนี้ 
        1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พ้ืนที่ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ ตรงข้ามกับบ้านจาม
เยี่ยม อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดท าการ เวลา06.00 - 22.00 น. ทุกวัน 
และการขนส่งสินค้าลงเรือ เพ่ือขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่าเทียบเรือของเอกชน 5 แห่ง คือ       
ท่าเทียบเรือชลาลัย ท่าเทียบเรือกัลปังหา ท่าเทียบเรือป.เกษมศิริ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และท่าเทียบเรือ
ทรัพย์ชโลธร  
        2. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง พ้ืนที่อ าเภอบ่อไร่ (เนิน 400) ตรงข้ามกับบ้านคลองรถถัง 
(โอว์รถเกาะ) อ าเภอส ารูด จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิด-ปิด เวลา 06.00 -18.00 น. 
ทุกวัน  
        3. ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น พ้ืนที่ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด เปิด-ปิด          
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-16.00 น. เป็นการค้าของชาวบ้านทมอดา ต าบลทมอดา อ าเภอเวียงเวล จังหวัด 
โพธิสัต  ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยลงทะเบียนเข้า-ออก ที่ฐานกองร้อย ทพ.นย.ที่ 535 (บ้านท่าเส้น)  
 
การท่องเที่ยว (ที่มา : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด) 
      จังหวัดตราด มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยวทางทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ 52 เกาะ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม 
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทั้งราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 
 
 
 



๔ 
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การศึกษา    
        จังหวัดตราด มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวม 228 แห่ง จ าแนกได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบการจัดการศึกษา  ของจังหวัดตราด 
 

รูปแบบการจัดการศึกษา ที ่ หน่วยงาน จ านวน 
ในระบบ 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   128 แห่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 109 แห่ง  
2 สาขา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 17 แห่ง 
2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 แห่ง 

ระดับสามัญศึกษา  8 แห่ง  
3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   1 แห่ง 

วิทยาลัยชุมชนตราด  
4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 แห่ง 
5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 แห่ง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49   
6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  65 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 63 แห่ง 
โรงเรียนเทศบาล 1 แห่ง 
โรงเรียนกีฬา 1 แห่ง 

7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 แห่ง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

8 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจ 
ตระเวนชายแดน                            2 แห่ง 
โรงเรียน ตชด. บ้านท่ากุ่ม 1 แห่ง 
โรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด 1 แห่ง 

นอกระบบ 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 11 แห่ง 
2 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 แห่ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดตราด  
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
7 แห่ง 

รวม 228 แห่ง 
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ศาสนา 
      1. ศาสนาพุทธ   จ านวนวัด   141 แห่ง  แยกเป็น สังกัดมหานิกาย 127  แห่ง ธรรมยุติกนิกาย 
14 แห่ง  ที่พักสงฆ์ 27 แห่ง มีพระภิกษุ 1,348 รูป สามเณร 108 รูป  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ 
จ านวน 206,308 คน  (ร้อยละ 92.82)   
     2. ศาสนาคริสต์ จ านวนโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 1,386 คน          
(ร้อยละ 0.63) 
     3. ศาสนาอิสลาม จ านวนมัสยิด 13 แห่ง  มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 5,214 คน         
(ร้อยละ 2.37)  
 
ความยากจน 
     ผลการส ารวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท /คน/ปี ทั้งจังหวัด 
รวม 7 อ าเภอ ในปี 2559 ปรากฏว่ามีครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาท) 
จ านวน 18 ครัวเรือน ได้แก่ อ าเภอเมืองตราด 8 ครัวเรือน อ าเภอคลองใหญ่ 1 ครัวเรือน อ าเภอเขาสมิง  
6 ครัวเรือน  และอ าเภอบ่อไร่ 3 ครัวเรือน 
 
การคมนาคมและขนส่ง 
      จังหวัดตราด มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ได้แก่ 
    - ทางบกมีถนนเชื่อมโยงระหว่างตราดกับเครือข่ายภายในประเทศ จังหวัดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่          
ใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิท จากบางนา – ชลบุรี–ระยอง–จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร 
(เลียบชายฝั่งทะเลหรือเส้นทางสายเก่า) และเส้นทางสายบางนา–บ้านบึง–แกลง-ตราด ระยะทาง 315 
กิโลเมตร และเส้นทางสายจตุจักร–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–แกลง–ขลุง-ตราด ระยะทาง 327 กิโลเมตร  
     - ทางอากาศ  มีสนามบินเอกชน จ านวน 1 แห่ง (ของบริษัทบางกอกแอร์เวย์) เปิดให้บริการเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2546 ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดบริการวันละ 3 เที่ยวบิน
กรณีปกติ และวันละ 6 เที่ยวบินกรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยได้รับการอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากร
เรียบร้อยแล้วตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 
    - ทางน้ า มีท่าเทียบเรือน้ าลึกขนาดกลาง (500 ตันกรอส) ที่อ าเภอคลองใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับ
การขนส่งทางน้ าไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้ง
นานาชาติที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการหาผู้บริหารจัดการท่าเรือดังกล่าว 
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ค าขวัญประจ าจังหวัด  
    เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ า ระก าแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา 

ตราประจ าจังหวัด 
 
    รูปเรือใบแล่นในทะเลกับโปฺะของชาวประมง เบื้องหลังเป็นเกาะช้าง หมายถึง  
    จังหวัดตราดมีเกาะ เป็นจ านวนมาก และเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
    คือเกาะช้าง การที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล ราษฎรจึงยึดถือการประมงเป็นอาชีพหลัก 
    มาแต่โบราณ (เดิมจังหวัดตราดใช้ตราประจ าจังหวัดเป็นรูปเรือรบหลวงตราด) 

ธงประจ าจังหวัดตราด 
 
                                                             
                                         ลักษณะพ้ืนสีแดงและสีน้ าเงินตรงกลางมีตราประจ าจังหวัด 
                                                  
         
 
 ต้นไม้ประจ าจังหวัด  
             หูกวาง  (Terminalia catappa) 
 
 
 
 
 
 
 
 ดอกไม้ประจ าจงัหวัด  
 

             ดอกกฤษณา ชนิด (Aquilaria subintegra) 

 

 

 สัตว์น้ าประจ าจังหวัด  
    
           ปลากะรังจุดฟ้าจุดเล็กหรือปลาย่ าสวาท (Plectropomus leopardus) 
 
 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
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๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดตราดและอาณาบริเวณติดต่อ 



๘ 

 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด              

  

๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2 แผนที่ตัวเมืองตราด 



 
 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด            

                   

๙ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การ
ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยก าหนดให้เขตพ้ืนที่
การศึกษาตราด เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกอบด้วยท้องที่ อ าเภอเมืองตราด 
อ าเภอเขาสมิง อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอเกาะช้าง และอ าเภอเกาะกูด   
ตั้งอยู่เลขที่ 356 หมู่ 2 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด              

อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ 
        (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ           
ของท้องถิ่น  
        (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
        (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
        (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน          
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  
        (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ 
คณะท างานด้านการศึกษา  
        (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  



๑๐ 
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๑๐ 

        ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ าแนกเป็น 11 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
 อ าเภอเมืองตราด     อ าเภอบ่อไร่    อ าเภอแหลมงอบ 
 1. ศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง 6. ศูนย์เครือข่ายทับทิมสยาม  9.ศูนย์เครือข่ายแหลมงอบ           
 2. ศูนย์เครือข่ายทรรศพล   7. ศูนย์เครือข่ายถิ่นพลอยแดง      อ าเภอเกาะช้าง    
 3. ศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ าตราด  อ าเภอคลองใหญ่     10. ศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง          
 อ าเภอเขาสมิง     8. ศูนย์เครือข่ายคลองใหญ่  อ าเภอเกาะกูด         
 4. ศูนย์เครือข่ายเขาสมิง 1       11. ศูนย์เครือข่ายเกาะกูด 
 5. ศูนย์เครือข่ายเขาสมิง 2     

 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

สถานศึกษา 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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๑๑ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 

 
 
 

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอัมพล  หันทยุง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ดร.ลัดดา  ท่าพริก        นางสาวสุดคนึง  ไชยสิทธิ์               นายวชิชา  ครปุิติ 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
      การศึกษาประถมศึกษาตราด            การศึกษาประถมศึกษาตราด           การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 

   

 



๑๒ 
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๑๒ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 

 
 
 
 
 
 

         นายบรรจง ศรีตะ                                นายรณกฤต  ยอดศิริ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                   ผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 

 
   นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์                     นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์                  นางนารถฤดี จามลิกุล 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม        ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม   
 และประเมินผลการจัดการศึกษา                 นโยบายและแผน                บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
       นางสมใจ  วัฒฐานะ                         นางจิราพร ทองภักดี                      นางเสน่ห์  บุญชู                      
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม             ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม        ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม            
   ส่งเสริมการจัดการศึกษา               พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        ส่งเสริมการศึกษาทางไกล    
                                                      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
          นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์                       นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์ 
                    ปฏ ิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม                 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วย            
                              กฎหมายและคดี                                   ตรวจสอบภายใน                
 
 

แผนภาพที่ 5 ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๑๓ 

บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
      บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีจ านวน 66 คน จ าแนกเป็น   
ผอ./รองผอ. 4 คน  กลุ่มอ านวยการ 17 คน  กลุ่มนโยบายและแผน 4 คน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 2 คน (ใช้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ)  กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 7 คน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 คน  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 คน               
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 15 คน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 คน                  
กลุ่มกฎหมายและคดี 1 คน และหน่วยตรวจสอบภายใน 2 คน  
 
ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่ม 

กลุ่ม จ านวน ผอ.กลุ่ม 

ผอ./รอง ผอ. 4  

อ านวยการ 17 นายบรรจง ศรีตะ 

นโยบายและแผน 4 นางกรวรรณ บุญฤทธิ์      (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี  
  สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

(2) นางเสน่ห์  บุญชู            (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7 นางนารถฤดี จามลิกุล      (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

 บริหารงานบุคคล       7 นายรณกฤต ยอดศิริ 

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 นางจิราพร ทองภักดี         (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

  นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 15 นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์ 

 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 นางสาวสมใจ วัฒฐานะ      (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

  กฎหมายและคดี  1 นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์   (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 นางสาวสายสุณีย์ พลขันธ์  (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

รวม 66  

    * กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ใช้บุคลากรจากกลุ่มอ านวยการ 
   *  ลูกจ้างประจ า 7 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน 
 
จ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 109 โรงเรียน 2 สาขา จ าแนกเป็น 

เปิดสอนระดับประถมศึกษา        2 แห่ง 
เปิดสอนระดับอนุบาล –ประถมศึกษา  82 แห่ง 
เปิดสอนระดับอนุบาล –ขยายโอกาส  27 แห่ง 

 



๑๔ 
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แผนภาพที่ 6 แสดงที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด อ าเภอเมืองตราด  

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

อ.แหลมงอบ 

อ.บ่อไร ่

อ.เขาสมิง 

อ่าวไทย 

ศูนย์เครือข่ายทรรศพล 
1.วัดสะพานหิน   
2.บ้านคลองประทุน 
3.วัดแหลมกลัด   
4.บ้านนาเกลือ   
5.วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์) 
6.วัดตะกาง     
7.วัดวรุณดิตถาราม 
8.บ้านทุ่งไก่ดัก 
9.คลองขวาง 
 

23.วัดอ่าวใหญ่ 
24.บ้านแหลมพรา้ว 
25.ชุมชนวัดอ่าวช่อ 
ศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ าตราด 
26.บ้านเนินตาแมว 
27.บ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) 
28.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)  
29.บ้านบางปรง   
30.วัดคลองขุด  
31.วัดบางปรือ 
32.บ้านท่าประดู่ 
33.บ้านสวนใน 
34.วัดวัง (กิ่มบุญอยู่อุทิศ)  
35.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว(รัตนวงศ์ราษฎร์บ ารุง) 
36.วัดบุปผารามอุปถัมภ์ มิตรภาพที่ 100) (คุณวุฒิ 
 

10.บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธินุเคราะห์)  
11.บ้านไร่ป่า 
12.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลย์อุปถัมภ์) 
13.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 
ศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง 
14.อนุบาลตราด 
15.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 
16.วัดสุวรรณมงคล 
17.วัดไทรทอง 
18.บ้านปากคลองน้ าเชี่ยว 
19.วัดหนองคันทรง 
20.วัดแหลมหิน 
21.บ้านเปร็ดใน 
22.วัดห้วงน้ าขาว 
 
 

ต.ท่ากุ่ม 

ต.ห้วยแร้ง 

ต.ตะกาง 

ต.ช าราก 

12 

ต.แหลมกลัด 

ต.เนินทราย 

ต.บางพระ 

ต.หนองเสม็ด 

36 
35 

ต.วังกระแจะ 

28 

29 
30 

31 
32 

สพป.ตราด 
33 

ต.หนองโสน 

34 

ต.ห้วงน้ าขาว 

ต.หนองคันทรง 

9 

10 
8 

7 11 

13 
6 

5 

4 

3 
2 

1 

ต.ท่าพริก 15 

22 

ต.อ่าวใหญ่ 

16 

14 17 
18 19 21 

20 

23 
24 

26 
25 

27 

จังหวัดตราด 
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แผนภาพที่ 7 แสดงที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด อ าเภอเขาสมิง  

อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

จังหวัดตราด 

ศูนย์เครือข่ายเขาสมิง 1 
  1.บ้านอ่างกะป่อง 
  2.วัดสลัก 
  3.วัดท่าโสม (คุณสารราษฏร์บ ารุง) 
  4.บ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราชอุปถัมภ์) 
  5.วัดท่าหาด 
  6.ชมุชนวัดแสนตุ้ง 
  7.วัดพนมพริก 
  8.บ้านดงกลาง 
  9.ชมุชนบ้านเขาสมิง 
10.บ้านห้วงพัฒนา 
11.ชุมชนบ้านเขาสมิง สาขาวัดล าภูราย 
12.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
13.บ้านโป่ง 
14.วัดฆ้อ 
 

ศูนย์เครือข่ายเขาสมิง 2  
15.บ้านเจียรพัฒนา 
16.บ้านหนองบัว 
17.วัดตาพลาย 
18.วัดดินแดง 
19.วัดประณีต. 
20.บ้านดอนสูง 
21.วัดเสนาณรงค์ 
22.บ้านเกษมสุข 
23.บ้านมณฑล 
24.บ้านเนินตะบก 
 

ต.ประณีต 

ต.สะตอ 

ต.เทพนิมิต 

ต.แสนตุ้ง 

ต.วังตะเคียน 

ต.ทุ่งนนทรีย์ 

ต.เขาสมิง 

ต.ท่าโสม 

22 
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24 
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อ.แหลมงอบ 

อ.เมืองตราด 

อ.บ่อไร ่

อ่าวไทย 

จังหวัดจันทบุรี 
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แผนภาพที่ 8 แสดงที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด อ าเภอบ่อไร่ 

 

อ าเภอบ่อไร ่จังหวัดตราด 

ศูนย์เครือข่ายถิ่นพลอยแดง 
10.บ้านจัดสรร 
11.บ้านปะอา 
12.บ้านมะนาว 
13.บ้านคลองแอ่ง 
14.บ้านตางาม 
15.บ้านหนองแฟบ 
16.วัดช้างทูน 
17.อัมพรจินตกานนท์ 
18.คีรีศรีสาครวิทยา 
19.บ้านหนองบอน 

ศูนย์เครือข่ายทับทิมสยาม 
1.บ้านป่องกันตนเองด่านชุมพล 
2.บ้านด่านชุมพล 
3.บ้านปะเดา 
4.เพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิง 
   อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
5.ไทยรัฐวิทยา44 
6.บ้านสระใหญ่. 
7.ชุมชนวัดบ่อไร่ 
8.ชุมชนบ้านตากแว้ง 
9.อนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์ 
 
 
 

จังหวัดตราด 

16 

15 

14 

13 
12 

10 
11 

1 

2 
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4 6 

5 

9 
8 7 

19 
18 

17 

ต.หนองบอน 
ต.ช้างทูน 

ต.บ่อพลอย 

ต.นนทรีย์ 

ต.ด่านชุมพล 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

จังหวัดจันทบุร ี

อ.เขาสมิง 

อ.เมืองตราด 
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แผนภาพที่ 9  แสดงที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด อ าเภอแหลมงอบ 

 

อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

จังหวัดตราด 

ศูนย์เครือข่ายแหลมงอบ 
1.อนุบาลวัดน้ าเชี่ยว 
2.วัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) 
3.วัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง 
4.ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) 
5.บ้านคลองใหญ่ 
6.บ้านเนินดินแดง 
7.วัดทองธรรมชาติ 
8.บ้านธรรมชาติล่าง 
9. บ้านอ่าวตาลคู่ 
10.วัดบางปิดล่าง (ราษฏร์สงเคราะห)์ 
11.วัดบางปิดบน 
12.ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฏร์บ ารุง) 
 

 

12 

11 

7 

6 

5 

4 3 2 

1 

10 

9 

8 

อ.เขาสมิง 

อ.เมืองตราด 

จังหวัดจันทบุรี 

อ่าวไทย 
ต.บางปิด 

ต.คลองใหญ ่

ต.แหลมงอบ 

ต.น้ าเชี่ยว 
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แผนภาพที่ 10  แสดงที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด อ าเภอคลองใหญ่ 

 

อ าเภอคลองใหญ ่จังหวัดตราด 

อ.เมืองตราด 

อ่าวไทย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

8 

7 

9

 

10

 

11

 

จังหวัดตราด 
ศูนย์เครือข่ายคลองใหญ่ 
1.บ้านหาดเล็ก 
2.บ้านโขดทราย 
3.บ้านคลองมะขาม 
4.บ้านคลองจาก 
5.อนุบาลวัดคลองใหญ่ 
6.บ้านเนินตาล 
7.บ้านตาหนึก 
8.วัดห้วงโสม 
9.บ้านหนองม่วง 
10.บ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 
11.บ้านคลองมะนาว 
 

ต.หาดเล็ก 

ต.คลองใหญ ่

ต.ไม้รูด 
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แผนภาพที่ 11  แสดงที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด อ าเภอเกาะช้าง 

 

 

อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

จังหวัดตราด 
ศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง 
1. บ้านบางเบ้า 
2. วัดสลักเพชร 
3. วัดวัชคามคชทวีป 
4. บ้านคลองพร้าว 
5. อนุบาลเกาะช้าง 
 
 

อ่าวไทย 

1 

2 

3 

4 

5 

อ่าวไทย ต.เกาะช้าง 

ต.เกาะช้างใต ้
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แผนภาพที่ 12  แสดงที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด อ าเภอเกาะกูด 

อ าเภอเกาะกูด จังหวดัตราด 

ศูนย์เครือข่ายเกาะกูด 
1. บ้านอ่าวพร้าว 
2. บ้านคลองเจ้า 
3. อนุบาลเกาะกูด 
4. บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 
 
 
 

4 

3 

1 

2 

จังหวัดตราด 

อ่าวไทย 

อ่าวไทย 

ต.เกาะกูด 

ต.เกาะหมาก 
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๒๑ 

    ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนักเรียนในสังกัด
ทั้งหมด 22,424 คน  และมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 1,204 คน 
 
ตารางท่ี  3  จ านวนนักเรียนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2560 

  จ านวน (คน) (ร้อยละ) 

จ านวนนักเรียน  22,424 

- ก่อนประถม (คน)   5,423 (24.43%) 

- ประถมศึกษา (คน) 15,030 (66.93%) 

- มัธยมศึกษาตอนต้น (คน)   1,971 (8.64%) 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   1,204 

                       ที่มา: ฐานข้อมูล Data Management Center ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 

ตารางท่ี  4  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามสังกัด เพศ ห้องเรียน ครูเป็นรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 

อ าเภอ 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ครู 

เมืองตราด 4,119 3,798 7,917 389 416 

คลองใหญ่ 1,758 1,596 3,354 144 162 

เขาสมิง 2,224 2,090 4,314 231 248 

บ่อไร่ 1,975 1,794 3,769 191 208 

แหลมงอบ 704 616 1,320 103 80 

เกาะกูด 190 188 378 31 24 

เกาะช้าง 752 620 1,372 62 66 

รวม 11,722 10,702 22,424 1,151 1,204 

                              ที่มา: ฐานข้อมูล Data Management Center ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 
     เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียน ห้องเรียน พบว่า อ าเภอเมืองตราด จ านวนนักเรียน ห้องเรียน           
มากที่สุด คือ นักเรียน 7,917 คน ห้องเรียน 389 ห้อง รองลงมาเป็นอ าเภอเขาสมิง นักเรียน 4,314 คน 
ห้องเรียน 231 ห้อง 



๒๒ 
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๒๒ 

โรงเรียนคุณภาพที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 

1. โรงเรียนโครงการ STEM  (จ านวน 20 โรงเรียน) 
อ าเภอเมือง อ าเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนคลองขวาง 12. โรงเรียนบ้านคลองจาก 
2. โรงเรียนบ้านคลองประทุน 13. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
3. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 14. โรงเรียนบ้านเนินตาล 
4. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) 15. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
5. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) อ าเภอบ่อไร่ 
6. โรงเรียนอนุบาลตราด 16. โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 
อ าเภอแหลมงอบ 17. โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
7. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) 18. โรงเรียนบ้านหนองบอน 
อ าเภอเขาสมิง 19. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 
8. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง อ าเภอเกาะช้าง 
9. โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 20. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
10. โรงเรียนบ้านโปุง  
11. โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ ารุง)  

2.โรงเรียนในฝัน  (จ านวน 12 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนคลองขวาง 7. โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 
2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) 8. โรงเรียนบ้านอ่างกะปุอง 
อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอคลองใหญ่ 
3. โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บ ารุง) 9. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
4. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) 10. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเกาะช้าง 
5. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 11. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
อ าเภอเกาะกูด 
6. โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 

12. โรงเรียนวัดสลักเพชร 
 

3. โรงเรียนปลอดขยะ (จ านวน 3 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนบ้านคลองประทุน 3. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
2. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเดจ็พระวันรัตอุปถัมภ์)  

4.โรงเรียนมาตรฐานสากล (จ านวน 3 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนอนุบาลตราด 3. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
2. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเดจ็พระวันรัต อุปถัมภ์)  

5. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (จ านวน 1 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด 
โรงเรียนคลองขวาง 
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     6. โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1  (จ านวน 17 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 10. โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
2. โรงเรียนบ้านไร่ปุา 11. โรงเรียนบ้านโปุง 
3. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 12. โรงเรียนบ้านอ่างกะปุอง 
4. โรงเรียนวัดไทรทอง อ าเภอบ่อไร่ 
5. โรงเรียนวัดบางปรือ 13. โรงเรียนบ้านปูองกันตนเองด่านชุมพล 
6. โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม - บุญอยู่ อุทิศ) 14. โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
7. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 15. โรงเรียนบ้านหนองบอน 
อ าเภอแหลมงอบ 16. โรงเรียนวัดช้างทูน 
8. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ าเภอเกาะช้าง 
9. โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยว 17. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 

 
7. โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 (จ านวน 1 โรงเรียน 2 เครือข่าย)  

อ าเภอเมืองตราด  เครือข่าย  
1. โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 1. โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว  

 
2. โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
  

8. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559  
  ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 
  อ าเภอบ่อไร่ 
  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 
 
9. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2558 
  อ าเภอคลองใหญ่ 
  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
 
10. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
  อ าเภอเมืองตราด 
  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
 
11. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) (จ านวน 2 โรงเรียน  6 เครือข่าย) 

อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอบ่อไร่ 
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)  
จัดตั้งเป็นศูนย์ปัญจวิทยาคาร 

โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 
มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 2 โรงเรียน 

มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 4 โรงเรียน  1. โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 
1. โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 2. โรงเรียนบ้านตางาม 
2. โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง  
3. โรงเรียนวัดบางปิดบน  
4. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ  



๒๔ 
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12. โรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รุ่นที ่1 (จ านวน 10 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอบ่อไร่ 
1. โรงเรียนอนุบาลตราด 7. โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
2. โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 8. โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยว 
3. โรงเรียนบ้านคลองประทุน อ าเภอเกาะช้าง 
อ าเภอคลองใหญ่ 9. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 
4. โรงเรียนบ้านไม้รูด อ าเภอเกาะกูด 
อ าเภอเขาสมิง 10. โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 
5. โรงเรียนบ้านดอนสูง  
6. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง  

 
13. โรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รุ่นที ่2 (จ านวน 20 โรงเรียน) 

อ าเภอเมืองตราด อ าเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว(รัตนวงศ์ราษฎร์รังสรรค์) 
2. โรงเรียนคลองขวาง     

12. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
13. โรงเรียนบ้านเนินตาล 

3. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 14. โรงเรียนบ้านคลองจาก 
4. โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 15. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
5. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว อ าเภอแหลมงอบ 
อ าเภอเขาสมิง 16. โรงเรยีนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บ ารุง) 
6. โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 17. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์)      
7. โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา อ าเภอเกาะช้าง 
8. โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ ารุง)  18. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
9. โรงเรียนวัดตาพลาย 19. โรงเรียนวัดสลักเพชร 
อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเกาะกูด 
10. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 20. โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 
11. โรงเรียนวัดช้างทูน  

 
14. โรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รุ่นที ่3 (จ านวน 20 โรงเรียน) 

อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเดจ็พระวันรัตอุปถัมภ์) 11. โรงเรียนบ้านดงกลาง 
2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) 12. โรงเรียนบ้านอ่างกะปุอง 
3. โรงเรียนวัดสวุรรณมงคล 13. โรงเรียนวัดสลัก 
4. โรงเรียนวัดแหลมกลัด 14. โรงเรียนวัดฆ้อ 
5. โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม  บุญอยู่อุทิศ) 15. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอบ่อไร่ 
6.โรงเรียนบ้านตาหนึก 16. โรงเรียนบ้านปะเดา 
7.โรงเรียนบ้านโขดทราย 17. โรงเรียนบ้านปะอา 
8.โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 18. โรงเรียนบ้านหนองบอน 
อ าเภอแหลมงอบ 19.โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 
9.โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) อ าเภอเกาะช้าง 
10.โรงเรียนวัดบางปิดบน 20.โรงเรียนวัดวชัคามคชทวีป 
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15. โรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รุ่นที่ 4 (จ านวน 10 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 7. โรงเรียนบ้านโปุง 
2. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก อ าเภอคลองใหญ่ 
3. โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 8. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
4. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย ๓) อ าเภอแหลมงอบ 
อ าเภอบ่อไร่ 9. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 
5. โรงเรียนบ้านปูองกันตนเองด่านชุมพล อ าเภอเกาะช้าง 
6. โรงเรียนบ้านจัดสรร 10.โรงเรียนบ้านบางเบ้า 

 
16. โรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รุ่นที่ 7 (จ านวน 12 โรงเรียน) 

อ าเภอเมืองตราด อ าเภอบ่อไร่ 
1. โรงเรียนวัดสะพานหิน 8. โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 
2. โรงเรียนวัดไทรทอง 9. โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิง 
3. โรงเรียนวัดแหลมหิน    อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
4. โรงเรียนบ้านนาเกลือ 10.โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 
5. โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 11.โรงเรียนบ้านมะนาว 
อ าเภอแหลมงอบ 12.โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 
6.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  
อ าเภอเขาสมิง  
7. โรงเรียนบ้านมณฑล  

 
17. โรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รุ่นที่ 8 (จ านวน 5 โรงเรียน) 

อ าเภอเมืองตราด อ าเภอบ่อไร่ 
1. โรงเรียนวัดคลองขุด 4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรี) 
อ าเภอเขาสมิง 5. โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 
2. โรงเรียนบ้านเกษมสุข  
3. โรงเรียนบ้านเนินตะบก  

 

18. โรงเรียน DLTV (จ านวน 52 โรงเรียน)  
อ าเภอเมืองตราด  
1. โรงเรียนบ้านท่าประดู ่ 9. โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภาพที่ 100) 
2. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 10. โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 
3. โรงเรียนบ้านนาเกลือ 11. โรงเรียนวัดสะพานหิน 
4. โรงเรียนบ้านบางปรง 12. โรงเรียนวัดหนองคันทรง 
5. โรงเรียนบ้านปากคลองน้ าเชี่ยว 13. โรงเรียนวัดหว้งน้ าขาว 
6. โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 14. โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
7. โรงเรียนบ้านสวนใน 15. โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 
8. โรงเรียนวัดตะกาง 16. บ้านเนินตาแมว 



๒๖ 
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โรงเรียน DLTV   (ต่อ) 
อ าเภอเขาสมิง อ าเภอแหลมงอบ 
17.โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพ่ิมประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 34. โรงเรียนบ้านธรรมชาติลา่ง 
18. โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 35. โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู ่
19. โรงเรียนบ้านมณฑล 36. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 
20. โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 37. โรงเรียนวัดบางปิดบน 
21. โรงเรียนวัดท่าหาด 38. โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) 
22. โรงเรียนวัดพนมพริก 39.  โรงเรียนวดัแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) 
23. โรงเรียนวัดสลัก 40.  โรงเรียนวดัแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง 
24. โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 41. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง       
25. โรงเรียนวัดดินแดง อ าเภอบ่อไร่ 
อ าเภอคลองใหญ่ 42. โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 
26. โรงเรียนบ้านโขดทราย 43. โรงเรียนบ้านจัดสรร 
27. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 44. โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 
28. โรงเรียนบ้านตาหนึก 45. โรงเรียนบ้านตางาม 
29. โรงเรียนบ้านหนองม่วง 46. โรงเรียนบ้านปะเดา 
30. โรงเรียนวัดหว้งโสม 47. โรงเรียนบ้านมะนาว 
อ าเภอเกาะช้าง 48. โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 
31. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 49. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44 (บ้านนนทรีย์) 
32. โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะกูด 
33. โรงเรียนบ้านบางเบ้า 50. โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 
 51. โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 
 52. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตสุทธิวงษ์) 

โรงเรียนขยายโอกาส  (จ านวน 27 โรงเรียน) 
 อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนคลองขวาง 15. โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 
2. โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 16. โรงเรียนบ้านเกษมสุข 
3. โรงเรียนบ้านคลองประทุน 17. โรงเรียนบ้านดอนสูง 
4. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 18. โรงเรียนบ้านโปุง 
5. โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 19. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
6. โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม-บุญอยู่ อุทิศ) 20. โรงเรียนบ้านอ่างกะปุอง 
7. โรงเรียนวัดสะพานหิน 21. โรงเรียนวัดฆ้อ 
8. โรงเรียนวัดแหลมหิน 22. โรงเรียนวัดตาพลาย 
อ าเภอบ่อไร่ 23. โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฏร์บ ารุง) 
9. โรงเรียนบ้านจัดสรร อ าเภอคลองใหญ่ 
10. โรงเรียนบ้านปูองกันตนเองด่านชุมพล 24. โรงเรียนบ้านคลองจาก 
11. โรงเรียนบ้านปะอา 25. โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 
12. โรงเรียนบ้านสระใหญ่ อ าเภอเกาะช้าง 
13. โรงเรียนบ้านหนองบอน 26. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
อ าเภอแหลมงอบ 27. โรงเรียนวัดสลักเพชร 
14. โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฏร์บ ารุง)  
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๒๗ 

โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวน 45 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนบ้านท่าประดู ่ 24. วัดดินแดง  
2. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 25. ชุมชนบ้านเขาสมิง สาขาวัดล าภูราย 
3. โรงเรียนบ้านนาเกลือ 26. โรงเรียนบ้านมณฑล 
4. โรงเรียนบ้านบางปรง 27. โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 
5. โรงเรียนบ้านปากคลองน้ าเชี่ยว 28. โรงเรียนวัดท่าหาด 
6. โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 29. โรงเรียนวัดพนมพริก 
7. โรงเรียนบ้านสวนใน 30. โรงเรียนวัดสลัก 
8. โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 31. โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 
9. โรงเรียนวัดตะกาง อ าเภอแหลมงอบ 
10. โรงเรียนวัดบุปผาราม   32. โรงเรียนบ้านธรรมชาติลา่ง 
       (คุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภาพที่ 100) 33. โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู ่
11. โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 34. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 
12. โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 35. โรงเรียนวัดบางปิดบน 
13. โรงเรียนวัดหนองคันทรง 36. โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) 
14. โรงเรียนวัดหว้งน้ าขาว 37. โรงเรียนวัดแหลมมะขาม 
15. โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่       สาขาบ้านแหลมทองหลาง 
16. โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 38. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง        
17. โรงเรียนวัดแหลมกลัด อ าเภอเกาะช้าง 
อ าเภอคลองใหญ่ 39. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 
18. โรงเรียนบ้านโขดทราย 40. โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 
19. โรงเรียนวัดหว้งโสม อ าเภอบ่อไร่ 
20. โรงเรียนบ้านตาหนึก 41. โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 
21. โรงเรียนบ้านหนองม่วง 42. โรงเรียนบ้านตางาม 
อ าเภอเกาะกูด 43. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44 (บ้านนนทรีย์) 
22. โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 44. โรงเรียนบ้านมะนาว 
23. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตสุทธิวงษ์) 45. โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 
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๒๘ 

ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2558 - 2560    
         การพัฒนาการศึกษาในช่วงปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราดด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยปรากฏผลการด าเนินงานดังนี้ 
          ด้านโอกาสทางการศึกษา  พบว่า มีการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกประเภท          
ทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาสและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่าง
ทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ ส่งผลให้สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้
ครบทุกคนและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนได้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
         ด้านคุณภาพการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความสามารถของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ แต่ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ผล
การทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยภาพรวมสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแต่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และลดลงจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา   ส่วน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของประเทศ และลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงจ าเป็นต้องเร่ง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  ดังตารางเปรียบเทียบปีการศึกษา 3 ปี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2560 

ด้าน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เปรียบเทียบ           

ปี 2559-2560 
สูงกว่า/-ต่ ากว่า 

ด้านภาษา (Literacy)  48.51 52.90 51.52 -01.38 
ด้านค านวณ (Numeracy)   42.65 39.28 38.67 -00.61 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  50.75 55.99 45.67 -10.32 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 47.3 49.39 45.29 -04.10 

       จากตารางข้างต้น ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปรียบเทียบ                
ปีการศึกษา 2559 – 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความสามารถ 3 ด้าน ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559  
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๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ที่ 1 แสดงผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2560 
 
     ตารางท่ี 6 ผลการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 
                  2558-2560 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ผลการทดสอบร้อยละ 50 ขึ้นไป ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ปี 2559-2560 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
เข้าสอบ ร้อยละ เข้าสอบ ร้อยละ เข้าสอบ ร้อยละ 

ภาษาไทย 2,104 48.95 2,170 63.13 2,174 47.70 - 15.43 
วิทยาศาสตร์ 2,104 46.01 2,170 38.39 2,174 39.04 00.65 
คณิตศาสตร์ 2,104 17.25 2,169 8.44 2,174 37.76 29.32 
สังคมศึกษาฯ 2,104 31.89 2,170 27.28 2,174 - - 
ภาษาอังกฤษ 2,104 26.19 2,170 20.92 2,174 33.50 12.58 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2559 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ที่ 2  แสดงผลการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                                เปรียบเทียบปีการศึกษา  2558 - 2560 
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๓๐ 

      ตารางท่ี 7 ผลการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 
                   2558-2560 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ผลการทดสอบร้อยละ 50 ขึ้นไป ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ปี 2559-2560 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
เข้าสอบ ร้อยละ เข้าสอบ ร้อยละ เข้าสอบ ร้อยละ 

ภาษาไทย 492 19.11 472 36.02 550 48.50 12.48 
วิทยาศาสตร์ 492 32.32 471 41.61 550 30.99 -10.62 
คณิตศาสตร์ 492 1.02 472 1.48 550 24.30 22.82 
สังคมศึกษาฯ 492 4.67 472 4.66 - - - 
ภาษาอังกฤษ 492 8.13 471 2.34 550 27.69 25.35 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559  จ านวน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ที่ 3 แสดงผลการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                                    เปรียบเทียบปีการศึกษา   2558 - 2560 
 
         ด้านประสิทธิภาพ พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนขนาดเล็กใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : DLTV และ
ส่งเสริมการใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ : DLIT นิเทศและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระโดยมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้  บริหารจัดการงบประมาณได้ทันตาม
ก าหนด 
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๓๑ 

กรอบแนวคิดการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

        ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 16 ที่ก าหนดไว้ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และในแต่ละปีงบประมาณให้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานและ
เพ่ือให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
ตราด จึงน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบาย/เปูาหมายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
12 (พ.ศ.2560 - 2564)   แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 - 2569 แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด 2560-2564  และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รวมถึงผลการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2558- 2560ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด                 
มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 - 2564  โดยค านึงถึง
ความท้าทายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
  1. ความมั่นคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน          
ทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
  2. ความมั่งคั่ง 
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน 
กลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น 
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
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      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  3. ความยั่งยืน 
      3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง 
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
      3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
      3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ           
จัดการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความมั่นคง 
                      1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน 
         การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                       2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
                   ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
    3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต 
          ของประเทศ 
     3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
    4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี 
           ขนาดที่เหมาะสม 
     6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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2. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
    ระเบียบวาระแห่งชาติประกอบด้วย 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้  
  1. Food Valley  
  2. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก  
  3. งานวิจัยพลังงานทดแทน (ความร่วมมือไทย-ต่างประเทศ)  
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT เพ่ือก้าวสู่ภาคเศรษฐกิจดิจิทัล  
  5. การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง  
  6. ยานยนต์ไฟฟูาและแบตเตอรี่  

 โครงการท้าทายไทย  
 1. ด้านอาหารและการเกษตร เช่น การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในเวทีโลก อาหาร เพ่ือ
สุขภาพ การปรับตัวของการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
  2. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานชีวภาพ  การ
แก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
  3. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น แผนงาน “Aefive and Productive aging” เพ่ือการ รองรับ
สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในช่วง 10 ปีแรก ( Better child for better Thai )  
  4. ด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้จากนวัตกรรม การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล และแก้ปัญหา 
คอรัปชั่นในการบริหารราชการตามระบบคุณธรรม การพัฒนาบทบาทเศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซียน    
การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  5. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย คนไทยสุขภาพดี จาก
โภชนาการและชีวิตที่ดี แผนงาน “ไทยปลอดพยาธิใบไม้ตับ” เพ่ือการปูองกันและควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ การตรวจกรองและ วินิจฉัย
โรคมะเร็งที่ส าคัญตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก การพัฒนาการแพทย์เชิงระบบ เป็นต้น  

  นโยบายรัฐบาล  
  1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ผนวก 4 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 61  
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ 
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  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา   
           การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
  1. ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี 
  3. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต 
  4. ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
  5. ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย 
  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา   
  1. สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้น   
 2. สร้างคนเพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง 
  3. สร้างความทัดเทียมทางการศึกษาโดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่อดิจิทัล 
  4. สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา 
  ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
  พัฒนาครู 
  1. สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง 
  2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง เด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  3. วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
  4. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
  ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
  1. บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
  2. ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสอดรับกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น 
  3. ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม 
  4. ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 
  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1. พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ 
  2. เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย 
  3. พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศให้กับก าลังคน 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
  2. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
  3. ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 
  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 
  สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุ 
สมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มี      
ที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนา
คน ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย            
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี              
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี          
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 



๓๖ 
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  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ          
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ          
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

  เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมี   
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  

เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่
ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน 
การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ัง
ยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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๓๗ 

  1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
      1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      2.1 เปูาหมายการพัฒนา 
            2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
            2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
            2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      2.2 ตัวชี้วัด 
             เปูาหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
                            ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน                  
                                                    การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
             เปูาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
                    2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
                       ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
           2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 
                            ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
                   ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
            เปูาหมาย 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ 
                           เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
         ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
         ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
          ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

  3. แนวทางการพัฒนา 
      3.1 ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
            3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
          3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
             3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
             3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมี
ความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 



๓๘ 
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๓๘ 

           1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 
ศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
           2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
          3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
        3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
             3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยง  
ให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
             3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
             3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
             3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถ  
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ 
สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจาก
ที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และ
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ 
และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ  40 รายได้ต่ าสุด 
ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ 
และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
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๓๙ 

  1. วัตถุประสงค์ 
           1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เปูาหมายที ่2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
       ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
      ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์ คะแนน 
ร้อยละ 50  มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 
         3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการ
คุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
             3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียน
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 
       3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
             3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ เท่า
เทียมกัน มากข้ึนระหว่างพ้ืนที่ โดย  
                  1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  
                  2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  
            3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
            3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

 



๔๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการ
ผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  1. วัตถุประสงค์ 
       1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เปูาหมายที ่3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
       ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

  3. แนวทางการพัฒนา 
       3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศขยะน้ าเสีย
และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
        3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
  ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

  1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
       1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการ ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
       1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
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  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เปูาหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
       เปูาหมายที ่1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
       ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมข้ึน 
       ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
       เปูาหมายที ่3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                                 มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
       ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่  
                               3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
       เปูาหมายที ่4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ  
               สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามใน  
               รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
        ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 

  3. แนวทางการพัฒนา 
       3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ 
             3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ 
เพ่ือปูองกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
             3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและ
ค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
             3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง 
อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อม
ทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
       3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
             3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคง
ด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                   ในสังคมไทย 
      เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 

  1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
       1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
       1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เปูาหมายที ่3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
       ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ  
                                ฉบับที่ 12 

  3. แนวทางการพัฒนา 
       3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
              3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
       3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
            1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุก
กลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม 
ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของ
การทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของ
ข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 
           3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบในกลุ่มประชาชน 
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            3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
                     3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
           4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 

  1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 

  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เปูาหมายที ่1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
       ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมาย 
             ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                               บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
       ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

  3. แนวทางการพัฒนา 
      3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
             3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก 
การด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน 
       3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
             3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
            1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลย ี
(Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้าง
นักวิจัยมืออาชีพ 
             3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 



๔๔ 
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4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9 
          แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเปูาหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการศึกษาทุกระดับ พัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคมผ่านการสร้างความรู้  ความ
เข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดโดยมีกรอบทิศทางและเปูาหมายของแผนการศึกษา
แห่งชาติที่สนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับ
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม(Character ducation) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
รองรับกับโครงสร้างประชากร บริบทการจัดการศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ
กระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ   
         ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
          ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ   
         ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
          ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ  
         ๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
         ๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียม (Equity)   
         ๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ (Quality)     
         ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่ 
คุ้มค่าและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency)   
         ๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ 
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
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ยุทธศาสตร์ /เป้าหมาย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมายดังนี้ 
             1.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
             1.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   1.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   ๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    
   ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน   
   ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
   ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
   ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
   ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
   ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
   ๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
   ๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 



๔๖ 
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๔๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   ๕.๑ คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ          
   ๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้ 
   ๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้  
   ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
   ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและ 
   ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ       
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ 
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
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๔๗ 

5. แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
และสังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
ประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๔ กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้าน
เศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือได้ประเมิน
สถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตาม
บริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้แก่ เปูาหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

  ๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
       ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
       ๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
       ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
       ๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 

           ๒. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
       ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
       ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
       ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
       ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
       ๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
       ๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  
       ๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
       ๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
       ๙. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
      ๑๐. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
      ๑๑. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
      ๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี  
      ๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
      ๑๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 
 



๔๘ 
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๔๘ 

     ๓. วิสัยทัศน์ 

       “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 

       “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
       “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงือ่นไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
       “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง 
       “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

  ๔. พันธกิจ 
       ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
       ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
       ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๕. ยุทธศาสตร์ 
       ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
       ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
       ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
       ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
       ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

  ๖. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
        ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
            ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
            ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
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๔๙ 

           ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
           ๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
           ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
           ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
          ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
     กลยุทธ์ 
      ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน      
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
      ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
      ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
      ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

    ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
             ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      ๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
      ๔. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ 
      ๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
      ๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 



๕๐ 
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๕๐ 

      ๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      ๔. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

         ๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 
        ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
        มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

        ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
        ๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
        ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
        ๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
        ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
        ๕. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
        ๖. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและ 
ต่างประเทศ 
        ๗. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพ่ิมข้ึนต่อปี 
        ๘. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
ถึงปริญญาตรี 
        ๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ 
การพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

        กลยุทธ์ 
        ๑. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
        ๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
        ๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
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๕๑ 

           ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
           ๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 ๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
      ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
      ๒. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
      ๓. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ปี  
      ๔. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
      ๕. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
      ๖. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

      กลยุทธ์ 
      ๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
      ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
      ๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
      ๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
      ๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 
  ๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
        ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
        ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร  
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล    
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 



๕๒ 
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๕๒ 

         ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
         ๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
           ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps 
         ๓. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

          กลยุทธ์ 
          ๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
          ๒. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพเป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
          ๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานท างานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 
          ๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
      ๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 
            ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
            ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดย
การกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้ 

            ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
            ๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
            ๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
            ๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
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๕๓ 

6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
     วิสัยทัศน์  
     “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 

     พันธกิจ  
  1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
  2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลัก ของคนไทย 12 ประการ  
  3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

      เป้าประสงค์  
  ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ  
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค  
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที่ 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  
  ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย         
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความ 
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
  ๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี 
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
   ๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มีนโยบายในการด าเนินงาน ๖ ด้าน ดังนี้  
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
   ๑. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       ๑.๑ น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์ พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
       ๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
                 ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 



๕๔ 
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๕๔ 

   ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
         ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
       ๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
     ๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  
       ๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
       ๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
       ๓.๓ เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
       ๓.๔ เขตพ้ืนที่ชายแดน  
       ๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
      ฯลฯ 

นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                    ในการแข่งขัน  
    ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
        ๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
        ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา  
        ๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
    ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
       ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น  
       ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
         ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน  
        ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
        ๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
        ๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
        ๒.๗ สนับสนุนการผลิต จดัหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
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๕๕ 

        ๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น  
        ๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
             ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
      ๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
        ๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
        ๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
         ๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
    ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
          ๔.๑ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
         ๔.๒ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
       ๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors 
       ๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
        ๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
        ๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ  
               ฯลฯ  
 
   ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
       ๒.๑ การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
       ๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน  

 

 

 



๕๖ 
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๕๖ 

นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
       ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
       ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
   ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
       ๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อย
โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น  
       ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
       ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
       ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       ๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
       ๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
       ๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       ๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
       ๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรยีนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
       ๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
       ๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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๕๗ 

   ๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
       ๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น  
       ๒.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค  
       ๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ  
       ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
   ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       ๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
ตัวช้ีวัดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท  
      ของพ้ืนที่ 
    2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน   
      สถานศึกษา 
    3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
      ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    4.ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
            ในการแข่งขัน 
    5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
    6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน 
       การเรียนรู้ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร  
       ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2560 
    7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
       เพ่ือการสื่อสาร 
    8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
    9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
    10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก าหนด 
    11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
         ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 



๕๘ 
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๕๘ 

    12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
         มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
    13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตองต้นได้รับ 
         การเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   14. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    15.ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคล 
        ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
    17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐาน 
         เพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก 
         ในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม 
        และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
   20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
         ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
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๕๙ 

7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ.2560 - 2564  
  วิสัยทัศน์  
  “มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิต             
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  
  นิยามศัพท์  
  คุณภาพตามมาตรฐานสากล หมายถึง ล าเลิศวิชาการ, สื่อสาร 2 ภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์, ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
  ทักษะการด าเนินชีวิต หมายถึง การน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ  
  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง มีความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง, มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน, พอเพียง, พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
  พันธกิจ  
  1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
  2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  3. สนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ :   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
    2. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอกในระดับสากล  
   3. ครู คณาจารย์ และบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
   4. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติเพ่ิมข้ึน (O-Net/N-Net/V-Net)  
     2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
    3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  
    4. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับได้มาตรฐานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
        ภายนอก  
    5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา 
       ที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี  
    6. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา 
               ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
     7. ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นตาม มาตรฐาน 
                วิชาชีพ  
     8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพสิทธิ 
                ประโยชน์เกื้อกูลความมั่นคงและผดุงเกียรติและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
    9.  จ านวนผลการวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ 
                 นานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  



๖๐ 
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๖๐ 

   10. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่เข้ารับการ 
                 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนหรือทักษะการค้า  
         และพัฒนาสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
  11. จ านวนหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการบริการเครือข่าย 
                 อินเตอร์เน็ต  
   12. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ STEM ศึกษา  
   13. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ  
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนทุกระดับสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด :  1. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
    2. ร้อยละของก าลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป  
    3. จ านวนผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์: 1. ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
        2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
        3. สถานศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์  
                ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
    2. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  
    3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปลูกฝัง 
       จิตส านึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นไทยตามค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ  
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการด าเนินชีวิต  
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๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
             ในการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ : หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด : 1. ระดับความส าเร็จในการมีส่วนร่วมขององค์กร/ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
                ในการจัดและพัฒนาการศึกษา  
    2. จ านวนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมถึงสนับสนุนทรัพยากร 
               เพ่ือการศึกษา  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
เป้าประสงค์ :  1. ผู้เรียนมีรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
          2. ผู้เรียนมีทักษะและความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่  
            2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีงานท าในพ้ืนที่ของตนเอง  
   3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าไปฝึกงาน  
   4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ  
                ความต้องการในพ้ืนที่  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
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๖๓ 

ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
การศึกษาสถานภาพส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
       จากการประชุมปฏิบัติการก าหนดทิศทางขององค์กร โดยระดมความคิดเห็นจากแบบสอบถามเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 109 แห่ง  2 สาขา น าผลที่ได้จากข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมายกร่าง และ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561-2564   อันประกอบ ด้วย
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการจัดการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 - 2564 (แผนระยะปานกลาง 4 ปี) เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561 
และวันที่  25 มิถุนายน 2561  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร แบบ 2S4M ด้านจุดแข็ง (Strengths)  
และจุดอ่อน (Weaknesses) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบบ STEP  ด้านโอกาส และอุปสรรค  เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาคุณธรรม สู่คุณภาพที่เป็นเลิศ ของผู้เรียน 
สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

(2S 4M) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย  
S1: Structure 

 

1.     1. มีโครงสร้างการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีชัดเจน 

2.     2. นโยบายของหน่วยงานทางการศึกษามี
ความ ชัดเจน เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษา 
มีการสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กร
หลากหลายช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ 

3.     3. สถานศึกษาสามารถให้บริการทาง
การศึกษาได้อย่าง ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ส่งผลให้ผู้เรียนทางเลือกและโอกาสในการ 
เข้ารับการศึกษาและแหล่งเรียนรู้          

4.     4. มีช่องทางการสื่อสาร Application 
line และ  Facebook  

    นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย
ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้
การบริหารจัดการศึกษาขาด
ประสิทธิภาพ 

 
  

 



 

 
             แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด 
 
๖๔ 

(2S 4M) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านผลผลิตและ
บริการ  
S2:Service  
 

 

     1. สถานศึกษาในสังกัด ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
สามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างได้  
     2. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางฯและความต้องการของ
ผู้เรียน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข โดยเฉพาะกิจกรรม               
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
     3 .สถานศึกษาสามารถให้บริการแก่
ชุมชนและ หน่วยงาน เช่น หอ้งประชุม 
สนามกีฬา แหล่ง เรียนรู้ ส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ชุมชนกับ
สถานศึกษา 
    4. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน
การเขียนเพ่ิมข้ึน 
    5. มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา NT สูงกว่าระดับประเทศ         
ทุกด้าน 
    6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม          
ผ่านเกณฑ์สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ        
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    7. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถ           
บูรณาการความรู้จากวิชาการ               
มาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้ 
    8. สถานศึกษามีมาตรการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด มีระบบดูแลช่วยเหลือ 
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้มแข็ง ครูเอาใจใส่
ผู้เรียน 

5.     9. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยอิงผลการประเมิน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ( O-NET)  ต่ ากว่า
เป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มวิชา
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีคะแนน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
    2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนอยู่ใน ระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์        
ทีก่ าหนด ส่งผลให้ มีปัญหา                
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
    3.สถานศึกษาขาดแคลน  
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้ครอบคลุม
ภารกิจเชิงนโยบาย ครูไม่ครบชั้น   
มีภารกิจงานด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากภารกิจด้านการจัดการ 
เรียนการสอนมากเกินไป 
 



 
 

           
            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
  

๖๕ 

(2S 4M) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

บุคลากร  
M1:Man 
 

6.     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ            
มีความภาคภูมิใจ ในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ
จากสังคม ส่งผลให้ มีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน  

7.     2. คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ       
มีวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 

8.      3. มีผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.และ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่เข้มแข็ง สามารถเป็นที่ปรึกษา ทางด้าน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร 
งานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาส         
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    4. ผู้บริหารและครูมีความมุ่งม่ัน             
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    1. สถานศึกษาขาดแคลนครูและ       
มีครูสอน ไม่ตรงวิชาเอก ส่งผลให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีภาระ รับผิดชอบงานสอนหลาย
วิชา อีกทั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
นอกเหนือจากงานสอน ส่งผลให้ 
การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
 

ด้านประสิทธิภาพ 
ทางงบประมาณ 
M2:Money 
 
 

    1. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการ
สนับสนุน งบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน          
ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษา               
มีงบประมาณในการบริหารจัดการ                
ในระดับหนึ่ง  
    2. หน่วยงานทางการศึกษามี
แผนปฏิบัติการ แผน บริหารงบประมาณ
ที่ชัดเจน ส่งผลให้ มีการใช้ งบประมาณ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
    3. หน่วยงานทางการศึกษามีการ
เร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ           
ให้เป็นไปตามแผนในปีงบประมาณ  
ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    1.การบริหารและการใช้
งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อเนื่อง          
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
    2.กระบวนการน าคณะกรรมการ
สถานศึกษา มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการงบประมาณยังไม่
เข้มแข็ง 
    3.ระเบียบการบริหารจัดการ
งบประมาณเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้
สถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องชัดเจน 
 

 



 

 
             แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด 
 
๖๖ 

(2S 4M) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านอาคารสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์  
M3 :Material    
 
 

    1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อมร่มรื่น และอาคาร
สถานที่เพียงพอสวยงามเหมาะสมเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 
    2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
สถานศึกษาน าร่องและสถานศึกษาใน
โครงการพิเศษที่มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้ 
เสริมศักยภาพผู้เรียน 
    3.มีการบริหารจัดการด้าน ICT การ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการข่าวสาร 
ซ่อมบ ารุง และค าแนะน าด้าน IT  

    1.สถานศึกษามอีาคารเรียน 
อาคารประกอบที่มีอายุการใช้งาน
มานานเสื่อมโทรม ไม่เพียงพอ   
    2. สถานศึกษามีงบประมาณ 
ในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ/
เหมาะสม 
    3.สถานศึกษาขาด สื่อ
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย  
 

ด้านบริหารจัดการ  
M4: 
Management 
 

    1. เขตพ้ืนที่การศึกษามีนโยบาย และ
ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบายระดับชาติ สามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
    2.เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบควบคุม 
ก ากับ นิเทศ ติดตามประเมินผล และดูแล
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างเป็นระบบทุก
ด้าน 
    3.มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
    4.หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหาร
จัดการ โดยมีองค์คณะบุคคล ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการศึกษา    
มากขึ้น 
    5. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบริหารจัดการศึกษา  

    การบริหารการรายงาน และ
ติดตามงานในระบบอิเลคทรอนิกส์ 
แต่การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ยังไม่
ทันสมัยและเพียงพอกับการ
ด าเนินงาน 
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๖๗ 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านสังคม 
วัฒนธรรม  

(Social culture 
Factors = S)  

    1. จังหวัดตราดมีปราชญ์ชาวบ้าน
และ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษา  
    2. ถ้องถิ่น ชุมชนมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่าง สงบสุขโดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันเป็นแบบอย่างในการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

    1. การรับแบบอย่างทางวัฒนธรรม
ด้านวัตถุท าให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็กและเยาวชน   
    2. ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง
แตกแยก การย้ายถิ่นฐานท ากิน ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
Factors: T)   

    1. มีสื่อเทคโนโลยีทันสมัย พร้อม
พอเพียง เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา เช่น ส่งข่าวสารข้อมูลโดย
ระบบ Application LINE 
     2. มีเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
สืบค้นข้อมูล 
    3. มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLIT , DLTV) 
    4. ครูมีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน ใช้เป็นสื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนได้ดี  

    1.การปรับปรุงของโปรแกรม    
ต่าง ๆ แบบก้าวกระโดด และการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วท าให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ  งบประมาณในการ
พัฒนาไม่เพียงพอ  
    2. เด็กและเยาวชน ขาดภูมิคุ้มกัน
ในการกลั่นกรองการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การติด
เกมคอมพิวเตอร์ขาดทักษะชีวิตด้าน
ค่านิยมและความสัมพันธ์กับครอบครัว
และสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ   
(Economic 
Factors: E)  
 

    1. ความต้องการของตลาดแรงงานมี  
ส่วนก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาและ
ประเด็นส าคัญ การน้อมน าแนว
พระราชด าริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" มาเป็น แนวทางในการจัด
การศึกษา ส่งผลให้การด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  
    2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า 
การเกษตร การท่องเที่ยว ท าให้เกิด 
ความต้องการก าลังแรงงานที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น 

    1. การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงกับ
ประชาชนบางกลุ่ม ท าให้เกิดความ
แตกต่างของรายได้   
    2. ค่าครองชีพสูง ถูกแย่งอาชีพจาก
แรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้เกิด
อัตราว่างงานเพ่ิมมากขึ้น  
    3.การก าหนดหลักสูตรทางการ
ศึกษาของ สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ตราด ยังไม่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ตลาดแรงงานในจังหวัด 
ส่งผลให้ ผู้เรียนจบออกมาแล้วไม่มี
ตลาดแรงงานรองรับ 
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๖๘ 

 

ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการเมืองและ
กฎหมาย   
(Political& Legal 
Factors: P) 
  

 

     1. นโยบายของรัฐบาลด้าน
การศึกษา มีความชัดเจน เข้มแข็ง
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
     2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชัดเจนและ
ทั่วถึง  
     3. มีทิศทางในการพัฒนาองค์กร
อย่างชัดเจน ต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติ  
     4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษา  สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก ส่งผลให้สถานศึกษา            
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    การเพ่ิมหน่วยงาน (ศึกษาธิการ
จังหวัด) การลดอัตราก าลังภาครัฐ          
ท าให้เกิดความขาดแคลนบุคลากร 
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพ
การศึกษา ขั้นตอนการท างานซ้ าซ้อน
เกิดความล่าช้าขาดประสิทธิภาพ 
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๖๙ 

ส่วนที่ 3  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เน้นบริหารจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์สุข         
ของผู้รับบริการ (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา (Stakeholder) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน        
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ก ากับดูแลตนเองอย่างเป็น ระบบใหญ่ (Meta-system)  ระบบเชิงซ้อน (Complex system)  แต่ละระบบมีระบบย่อย 
(Sub-System) ประกอบด้วย 
         1. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Steering  Committee) ประกอบด้วยผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม  9  กลุ่ม  1 หน่วย 
         2. คณะขับเคลื่อนภารกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และผู้อ านวยการโรงเรียน  
          3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)  เป็นรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 11 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดย
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคล บริหารและ
จัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยึดมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา         
ในสังกัด จึงได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์
         “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  น าพาสู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ค านิยามวิสัยทศัน ์
        คุณภาพ  หมายถึง   ผู้เรียน   ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็น “ผู้มีคุณภาพ”  

                      สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “องค์กรคุณภาพ” 
        เป็นเลิศ   หมายถึง   ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน 

        เขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศในระดับชาติ 
        คุณธรรม  หมายถึง  ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม   

                       สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “องค์กรคุณธรรม” 
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    หมายถึง  การใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสติ ปัญญา  
                                          และความเพียร ความพอเพียงในการด ารงอยู่และปฏิบัติตน  
                                            บนพื้นฐานของทางสายกลาง  
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๗๐ 

พันธกิจ (MISSION)  
         1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
         4. สนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
         1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
          2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบ 
มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  
          4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตด้วยวิถีตราด บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร ์/ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด :          1. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   

       ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษา  และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2560 
               2. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
               3. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
               4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
                 5. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

                 6. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                            ขั้นพ้ืนฐานก าหนด    
                 7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ 
             ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
                 8. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก และขยายโอกาสใช้สื่อ 60 พรรษา  
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
                
 
 
 

      วิถีความเป็นไทย  หมายถึง   แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทย รวมถึงความเป็นอยู่ วัฒนธรรม 
                                          ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ที่ได้ประพฤติสืบทอด 
               จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
      วิถีตราด            หมายถึง   การด าเนินชีวิต  ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียม ประเพณี   
                                          วัฒนธรรม ภาษา ของชาวตราด 
 

*   

**  

**  

*   
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๗๑ 

   
           9. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม 
                        ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA      
           10. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) มากกว่า   
                          ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  
            11.  ร้อยละของสถานศึกษา ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
           12. ร้อยละของสถานศึกษาท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัด 
         และประเมินผล        
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด  :         1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
                2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 
                3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 
                4. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ  DLIT,  
                           DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด :         1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
                        ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
            2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ 
                         คนไทย 12 ประการ 
            3. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :        1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                        และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :         1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
               2. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 
                         จ าเป็น ของสถานศึกษา 
     3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
     4. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  
       ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
     5. จ านวนสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 
 
 
 



 

            
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๗๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด :         1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิต 
       ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ 
       พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
     2. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตแบบวิถีตราด 
     3. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวช้ีวัด :         1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
     2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
     3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการจัดการศึกษาเพ่ือการสื่อสารภาษาท่ี 3  
       อย่างน้อย 2 ภาษา 
     4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๗๓ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 - 2564   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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วิสัยทัศน์ : “มุ่งพัฒนาคณุภาพการศึกษา น าพาสู่ความเปน็เลิศ เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 
 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรยีนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
 2. ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสตูรและค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมสี่วนร่วม เสรมิสร้างความรบัผิดชอบต่อคณุภาพการศึกษา  
 4. สนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษ 
 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ      
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
 4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตด้วยวิถีตราด บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสู่การปฏิบัติ 
 

เป
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 ์ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศกึษา 
    เพ่ือความเป็นเลิศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนา 
    คุณธรรม  
    จริยธรรม 

  1. ร้อยละของสถานศกึษาปรบัปรุงหลักสตูรสถานศกึษาสอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรยีนรู้ตัวช้ีวดัเกณฑ์การจบการศกึษา และการบริหาร
จัดการหลกัสตูร ฉบบัปรับปรุง พ.ศ .2560 
  2. ร้อยละของสถานศึกษามกีระบวนการวัดและประเมนิผลด้วย
วิธีการทีห่ลากหลาย 
  3. ร้อยละของผู้เรียนผา่นเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
 5. ร้อยละของนักเรยีนแตล่ะระดบัช้ันอ่านออกเขียนไดต้ามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานก าหนด  
  6. ร้อยละของนักเรยีนอา่นหนังสือตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด    
  7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 จากการเรียนรู้      
ในการปฏิบัตจิริงตามสภาพความต้องการและบรบิทของแตล่ะพื้นที ่
  8. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเลก็และขยายโอกาสใช้สื่อ  
60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
   9. รอ้ยละของสถานศึกษาทีส่อนนกัเรยีนในระดับช้ันมธัยมศึกษา
ตอนต้นไดร้ับการเตรยีมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาต ิ
ตามโครงการ PISA      
  10. ร้อยละของนักเรยีนที่มคีะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบั 
ชาติ (O-net) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทยีบกบัปีการศกึษาทีผ่่านมา 
  11. ร้อยละของสถานศกึษาท าวิจยัเพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการศึกษา  
  12. ร้อยละของสถานศึกษาท าวิจยัในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล        
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2. ขยายโอกาส 
    การเข้าถึง 
    บริการทางการ 
    ศึกษาและการ 
    เรียนรู้อย่างมี 
    คุณภาพ 
 
   1. อัตราออกกลางคัน
ของผูเ้รยีนระดับการ 
ศึกษาขั้นพืน้ฐานลดลง 
  2. ร้อยละของนักเรยีน
ที่จบการศกึษาภาคบังคบั
ไดร้ับโอกาสในการศึกษา
ต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
  3. ร้อยละของประชากร
วัยเรียนได้รบัโอกาส        
ในการเข้ารบัการศกึษา
ภาคบังคับเพิ่มขึน้ 
  4. ร้อยละของผู้เรียน
ในสถานศกึษาทีม่ีการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยระบบ  
DLIT, DLTV, ETV          
มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 
 
 

  1. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์าม
หลักสตูรและ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
  2. ร้อยละของครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษา มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
  3. ร้อยละของ
สถานศึกษาน า 
“ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ 

 



 

            
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๗๔ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 - 2564   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิ ที่ 4  แสดงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 - 2564   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 ์ 4. ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  1. ร้อยละของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และปฏิบตัิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
ระบบการบริหารงาน
บุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 
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5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

6. จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7.การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

  1. ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ประกัน 
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 
  2. มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการ
จ าเป็น ของสถานศึกษา 
  3. ร้อยละของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก    
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง 
  4. ร้อยละของ
สถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
  5. จ านวน
สถานศึกษาที่ม ี      
ส่วนร่วมจัดการศึกษา
แบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

 

   1. ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความ 
ส าคัญของการด าเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม  
และการประยุกต์ใช้  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน 
ชีวิตเพิ่มขึ้น 
  2. ร้อยละของผู้เรียน 
มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินชีวิตแบบวิถีตราด 
  3. ร้อยละของจ านวน
โรงเรียนที่ใช้กระบวน 
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
เพิ่มขึ้น 
 
 

 

  1.ร้อยละของ
สถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษมีการ
พัฒนาการจัดการ 
ศึกษาตามบรบิทของ
พื้นที ่
  2.ร้อยละของ
นักเรียนได้รับการ
สร้างภมูิคุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ        
ในสถานศึกษา   
  3. ร้อยละของ
สถานศึกษาในเขต
พื้นที่พิเศษมีการ      
จัดการศึกษาเพื่อ      
การสื่อสารภาษาท่ี 3 
อย่างน้อย 2 ภาษา 
  4. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาด้านทักษะ
อาชีพเพื่อการมี      
งานท า 
 

 



 

 
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๗๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตารางท่ี 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์        ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 
(ร้อยละ) 

   1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
และความต้องการของ
สถานศึกษา 

    ๑.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
   1.2 ส่งเสริมการจัดหลักสตูรทักษะ
อาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น          
ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตร
ระยะสั้น      

   1. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดเกณฑ์การจบ
การศึกษา  และการบริหารจัดการหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2560 
 

       

100 
 
 
 
 
 
 

   2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผล  
ที่เหมาะสม  

   2.1 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  

   2. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 

100 

   3. พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม   

    3.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร ภาษา 
อังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษา
อาเซียนอย่างน้อย ๑  ภาษา  

    3. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษา         
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 

100 

  4. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้    
เต็มศักยภาพ 

    4.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
    4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
    4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน         
     

   4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ                
สมวัย 
   5. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
   6. ร้อยละของนักเรียนอา่นหนังสือตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานก าหนด    
 
 

100 
 

100 
 
 

100 

 
 



 

            
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๗๖ 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 
(ร้อยละ) 

    4.๔ ส่งเสรมิการจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ไดเ้รยีนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ
ให้เกดิทักษะการคดิวเิคราะห์ คดิแก้ปัญหา 
และคดิสรา้งสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑        
   4.5 สนับสนุนการผลิต จดัหา และ         
ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา          
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ       

   7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษ     
ที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละ
พื้นที่ 
 
 
 
   8. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
และขยายโอกาส ใช้สื่อ 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 

  5. สร้างขีดความ 
สามารถสู่ความเป็นเลิศ  
 

   5.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programmer for International 
Student Assessment)  
    5.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
    5.๓ ส่งเสริมการเรยีนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : 
STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง
กับประเทศไทย ๔.๐    

    9. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับ
นานาชาติ ตามโครงการ PISA      
   10. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) 
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

 

100 
 
 
 

3 

   6. ส่งเสรมิสนับสนุน
การท าวิจัย และน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

   6.๑ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการศึกษา  
   6.๒ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล โดยเน้นให้มีการวจิัยใน
ช้ันเรียน 

   11. ร้อยละของสถานศึกษาท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
   12. ร้อยละของสถานศึกษาท าวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาหลักสตูรกระบวนการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผล        

 

75 
 

80 

 
 
 



 

 
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๗๗ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์       ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 
(ร้อยละ) 

   1. ส่งเสริมประชากร
วัยเรียนทุกคนให้ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม  
    1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน           
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ สามารถพิเศษ)             
ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
    1.4 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

     1. อัตราออกกลางคันของ 
ผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ลดลง 
    2. ร้อยละของนักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาส          
ในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
 
 

20 
 
 

75 

    ๒. ลดความ     
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
           
 

    2.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ 
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น  
     2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) , การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
 

    3. ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับเพิ่มขึ้น 
   4. ร้อยละของผู้เรียนใน
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลด้วยระบบ  DLIT, 
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
    

90 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 



 

            
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๗๘ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เป้าประสงค์       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
                      ของคนไทย 12 ประการ 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 
(ร้อยละ) 

   1. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
 

      1.1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด กิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
     1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ   

   1. ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
   2. ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีคณุธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

100 
 
 
 

100 
 
 

   2. การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา 

     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
น า“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ 

   3. ร้อยละของสถานศึกษาน า 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

100 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 
                     แบบมีส่วนรว่มที่มีประสิทธิภาพ  

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 
(ร้อยละ) 

   ๑. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่าง มีคุณภาพใน
รูปแบบทีห่ลากหลาย 
 
 
 
 

     1.1 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)  
     1.2 การเรียนรูผ้่านกจิกรรมการปฏิบัตจิริง (Active 
Learning)  
     1.3 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เช่ือมโยงกับการเลื่อน
วิทยะฐานะ  
     1.4 จัดตั้งเครือขา่ยวิชาการรายกลุม่สาระการเรียนรู ้
     1.5 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารงานวิชาการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 
     1.6 พัฒนาบคุลากรตามสมรรถนะสายงาน 

   1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

90 

    ๒. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล ให้มี 
ประสิทธิภาพ โดย
เช่ือมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   

    2.๑ การก าหนดแผนอตัราก าลัง  การสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้ง การประเมินและการพฒันา  
     2.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
    2.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสถานศึกษา และศูนย์เครือขา่ยสถานศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ ์ มีคุณภาพเปน็เลิศ 

   2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

100 

 



 

 
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๗๙ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 
                     แบบมีส่วนรว่มที่มีประสิทธิภาพ  

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 
(ร้อยละ) 

     ๑. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

    1.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    ๑.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERS” 
เป็นต้น  
   1.3 พัฒนาระบบงบประมาณและ การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐาน
เช่ือมโยงและเข้าถึงได้  
   1.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  

   1. ร้อยละของสถานศึกษา              
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 
   2. มีระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการ
จ าเป็น ของสถานศึกษา 
   3. ร้อยละของสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีไม่ผา่นเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

     ๒. สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม 
 

   2.1 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น 
โรงเรียนประชารัฐ  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
    2.๒ ส่งเสริมการจัดท าแผนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ 
ศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษา 
    2.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วย 
พลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยัง่ยืน 
     2.5 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

    4. ร้อยละของสถานศึกษา
และหน่วยงานทุกระดับร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้ปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ มสี่วนร่วม 
    5. จ านวนสถานศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วมจดัการศึกษาแบบ
ประชารัฐเพิม่ขึ้น 
 

100 
 
 
 

75 

 

* 

*   พลังประชารฐั หมายถึง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน (ชมรม ชุมชน เอกชน ผู้ปกครอง วัด บ้าน ฯลฯ) 
 



 

            
              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด  
 

๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์       ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตด้วยวิถีตราด บนพื้นฐานความเป็นไทย 
                      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 
(ร้อยละ) 

  1. สร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ           
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

   ๑.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
   1.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินชีวิตเอก
ลักษ์วิถีตราดให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  
   1.4 สร้างความยั่งยืนและขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
   1.5 สร้างสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ 

    1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักในความ 
ส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 
    2. ร้อยละของผู้เรียนมีความ             
พึงพอใจในการด าเนินชีวิตแบบวิถีตราด 
   3. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

100 

 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์      ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 
(ร้อยละ) 

   1. พัฒนาผู้เรียน 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

   1.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่พิเศษ 
   1.2 เร่งรัดพัฒนาทักษะการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีในโรงเรียนเขตพื้นท่ีพิเศษ 
   1.3 พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

   1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที ่
 
      

100 

   2. สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษา 

   2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
สถานศึกษาในการต่อต้านยาเสพตดิและ
อบายมุข 

   2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา   

100 

   3. การจัดการ
ศึกษาเพื่อการสื่อสาร
ในเขตพื้นท่ีพิเศษ 

   3.1 สนับสนุนบุคลากร พัฒนาทักษะ
ภาษา ต่างประเทศ ครูและนักเรียนในเขต
พื้นที่พิเศษ 
   3.2 สร้างเครือข่ายสถานศึกษากับประเทศ           
เพื่อนบ้าน 

   3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
พิเศษมีการจดัการศึกษาเพื่อการสือ่สาร
ภาษาที่ 3 อย่างน้อย 2 ภาษา 

80 

   4. พัฒนาทักษะ
อาชีพในเขตพื้นท่ี
พิเศษ 

   4.1 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท า    4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการ 
ศึกษาด้านทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท า 

90 

 



 

 
 

๘๑ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 
  

 
ตารางท่ี  11   แนวทางการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
   1. ร้อยละของสถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด
เกณฑ์การจบการศึกษา  และ
การบริหารจัดการหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2560 
 

70 
 
 
 
 
  

80 
 
 
 
 
  

90 
 
 
 
 
  

100 
 
 
 
 
  

    1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
และความต้องการของ
สถานศึกษา 
 
 
 
  

 

     ๑.1 ปรับปรุงหลักสูตร
ในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกดิประสิทธิภาพ และ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม  
   1.2 ส่งเสริมการจัด
หลักสตูรทักษะอาชีพ 
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
เช่น  ทวิศึกษา (Dual 
Education) , หลักสตูร
ระยะสั้น 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
  
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150,000 
 
 
  
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150,000 
 
 
  
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
  
 
 
 

 นิเทศฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศฯ 

          ส่วนที่ 4 
  

แนวทาง  
การพัฒนาการศึกษา  
  พ.ศ.2561-2564 



 

๘๒ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
   2. ร้อยละของสถานศึกษา     
มีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 

80 90 100 100     2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผล  
ที่เหมาะสม 

   2.1 พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลทุกระดับ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

150,000 150,000 200,000 250,000 นิเทศฯ 

   3. ร้อยละของผู้เรียน         
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้         
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 

80 90 100 100    3. พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม   

   3.1 ส่งเสริมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการสื่อสาร ภาษา 
อังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่าง
น้อย ๑  ภาษา 

120,000 150,000 200,000 250,000 นิเทศฯ 

   4. ร้อยละของเด็กปฐมวัย         
มีพัฒนาการสมวัย 
   5. ร้อยละของนักเรียน         
แต่ละระดับช้ันอ่านออก         
เขียนได้ตามเกณฑ์ที่         
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
   6. ร้อยละของนักเรียน        
อ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด   

100 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 
 
 

100 

  4. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้    
เต็มศักยภาพ 

   4.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ให้มีความพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับที่สูงขึ้น  
   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย  
   4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน        
 

180,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 

120,000 

200,000 
 
 
 
 
 
250,000 
 
 
150,000 
 

250,000 
 
 
 
 
 
250,000 
 
 
200,000 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

250,000 

นิเทศฯ 
 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 
 

นิเทศฯ 
 
 

 

 



 

 
 

๘๓ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
   7. ร้อยละของผู้เรียนมี  
ทักษะแห่งศตวรรษ   ที่ 21 
จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติ
จริงตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ 
   8. ร้อยละของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และขยายโอกาส     
ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

100 
 
 
 
 

70 

100 
 
 
 
 

80 

100 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 
 

100 

    4.๔ ส่งเสรมิการจัดการ
เรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู้
ผ่านกจิกรรมการปฏิบัตจิริง 
(Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการให้เกดิ
ทักษะการคิดวเิคราะห์ คดิ
แก้ปัญหา และคดิสรา้งสรรค์
ในทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้        
ในศตวรรษที่ ๒๑        
   4.5 สนับสนุนการผลิต 
จัดหา และใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมดุ
และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจดัการ
เรียนรูไ้ด้ทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียนเพื่อให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้อย่างเตม็
ศักยภาพ       

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150,000 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200,000 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศฯ 

 



 

๘๔ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
    9. ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่สอนนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ 
การเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติ    
ตามโครงการ PISA      
   10. ร้อยละของนักเรียน   
ที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-net) 
มากกว่าร้อยละ 50 
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรา้งขีดความ 
สามารถสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

   5.๑ ยกระดับผลการ
ประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 
(Programmer for 
International Student 
Assessment)  
   5.๒ ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่างๆ  
   5.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงบูรณาการแบบ         
สหวิทยาการ เช่น             
สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering 
and Mathematics 
Education : STEM 
Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และการ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่ม สอดคล้อง
กับประเทศไทย ๔.๐    

150,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

140,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
150,000 
 
 
200,000 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
150,000 
 
 
200,000 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 

250,000 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 
 

นิเทศฯ 

 

 

 

 



 

 
 

๘๕ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
   11. ร้อยละของ                 
สถานศึกษาท าวิจัยเพื่อ   
พัฒนาการบริหารจัดการ           
ศึกษา  
   12. ร้อยละของ
สถานศึกษาท าวิจัยใน 
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาหลักสตูร
กระบวนการเรียนรู้การวัด
และประเมินผล      

60 
 
 
 

60 
 
 

 

65 
 
 
 

65 
 

 

70 
 
 
 

70 
 

 

75 
 
 
 

80 
 

 

   6. ส่งเสรมิสนับสนุน
การท าวิจัย และน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

   6.๑ ส่งเสริมการท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา  
   6.๒ ส่งเสริมการท าวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล โดยเน้น 
ให้มีการวิจัยในช้ันเรยีน 

150,000 
 
 

150,000 
 
 
 

200,000 
 
 
150,000 
 
 
 

200,000 
 
 
150,000 
 
 
 

200,000 
  
 

200,000 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 
 

นิเทศฯ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่  2  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์        ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
   1. อัตราออกกลางคัน        
ของผู้เรียนระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานลดลง 
   2. ร้อยละของนักเรียนที่
จบการศึกษาภาคบังคับ
ได้รับโอกาส ในการศึกษา 
ต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

 

20 
 
 

60 

20 
 
 

65 

20 
 
 

70 

20 
 
 

75 

     1. ส่งเสริม
ประชากรวัยเรียนทุกคน
ให้ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค  

 

     1.1 สร้างความ
เข้มแข็งของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม  

100,000 
 
 

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 

200,000 
  
 
 
 
 
 

ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 



 

๘๖ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
              

 
    1.2 ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาผู้เรียน ที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความ สามารถพิเศษ)             
ให้เต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม  
    1.3 ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม  
    1.4 ประสานสถาบัน        
หรือหน่วยงานทางการ         
ศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียน          
เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

100,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

100,000 

100,000 
 
 
 
 
 
 
100,000 
 
 
 
 
 
100,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
150,000 
 
 
 
 
 
100,000 
 

150,000 
  
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 

ส่งเสริมฯ  
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมฯ 

    3. ร้อยละของประชากร
วัยเรียนได้รับโอกาสในการ
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
เพิ่มขึ้น 

 

70 75 80 90    ๒. ลดความ เหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา  
 

    2.๑ ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น 
เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น 
เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจ าตัวประชาชน  
เป็นต้น  
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ส่งเสริมฯ 



 

 
 

๘๗ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
      4. ร้อยละของผู้เรียน
ในสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยระบบ  DLIT, 
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 

 

90 100 100 100     2.2 ส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุม  
ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance 
learning information 
technology : DLIT) ,   
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance 
Learning Television : 
DLTV) ฯลฯ 
 

70,000  100,000 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

100,000 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 100,000 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

 นิเทศฯ 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๘ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 
ยุทธศาสตร์ ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เป้าประสงค์        ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
   1. ร้อยละของผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร
และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
   2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 

  1. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      1.1. ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด กิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลัก           
ของคนไทย 12 ประการ 
     1.2 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ   

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

  
200,000 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
200,000 

  
 
 
 

 150,000 
 
 

  
 
 
 
 

200,000 
 
  
 
 

ส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาฯ 
 
  
 
 

   3. ร้อยละของ
สถานศึกษาน า “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้

100 100 100 100 
 

   2. การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา 

     2.1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษา          
น า“ศาสตร์พระราชา”           
มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

150,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

นิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๙ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 
 
 
ยุทธศาสตร์ ที่  4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
    1. ร้อยละของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6 0 70 80 90      ๑. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

 

   1.1 ชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC)  
   1.2 การเรยีนรู้ผา่น
กิจกรรมการปฏิบตัิจริง 
(Active Learning)  
   1.3 การพัฒนาครูทั้ง
ระบบทีเ่ช่ือมโยงกับการ
เลื่อนวิทยะฐานะ  
   1.4 จัดตั้งเครือข่าย
วิชาการรายกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
   1.5 การประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.6 พัฒนาบุคลากร 
ตามสมรรถนะสายงาน 

6,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000,000 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

10,000,000 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12,000,000 
   

 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 พัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

๙๐ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
   2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

70 80 90 100      ๒. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล ให้มี 
ประสิทธิภาพ โดย
เช่ือมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   

   2.๑ การก าหนดแผน
อัตราก าลัง  การสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง การ
ประเมินและการพัฒนา  
    2.๒ การสร้างแรงจูงใจ
ให้ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและก าลังใจ  
ในการท างาน 
    2.3 ยกย่องเชิดชู   
เกียรติ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสถานศึกษา 
และศูนยเ์ครือข่าย
สถานศึกษาท่ีมีผลงาน    
เชิงประจักษ ์ มีคุณภาพ   
เป็นเลิศ 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

 
250,000 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
250,000 
 

 150,000 
 
 

  
 
 
 
 

250,000 

บุคคลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๙๑ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 
 
ยุทธศาสตร์ ที่  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
   1. ร้อยละของ
สถานศึกษา ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
   2. มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการ
จ าเป็น ของสถานศึกษา 
    3. ร้อยละของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก     
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง 
 

 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 

100 

85 
 
 
 

85 
 
 
 
 

100 

95 
 
 
 

95 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

  ๑. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ  

 

   1.๑ พัฒนาระบบการวางแผน 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย         
ยึดหลักธรรมาภิบาล  
   ๑.2 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
(Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ “CLUSTERS” เป็นต้น  
   1.3 พัฒนาระบบงบประมาณ
และ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยง
และเข้าถึงได้  
   1.๕ ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา    
ให้เข้มแข็ง 

360,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

500,000 
 
 
 

150,000 
 

400,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 

500,000 
 
 
 

150,000 
 

400,000 
 
 
 
 
 
150,000 
 
 
 
 
150,000 
 
 
500,000 
 
 
 
200,000 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 

500,000 
 
 
 

200,000 
 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 
 

แผนฯ 
 
 
 
 

แผนฯ 
 
 

เทคโนฯ 
 
 
 

นิเทศฯ 

 



 

๙๒ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
    4. ร้อยละของ
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทุกระดับร่วมกันส่งเสรมิ
สนับสนุนใหผู้้ปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ ม ี
ส่วนร่วม 
    5. จ านวนสถานศึกษา
ที่มีส่วนร่วมจดัการศึกษา
แบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

 

90 
 
 
 
 
 

70 

95 
 
 
 
 
 

80 

100 
 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 
 
 

75 

     ๒. สร้าง
ความเข้มแข็ง       
ในการบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

 

    2.1 สร้างความเข้มแข็ง และ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม  
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน            
ประชารัฐ  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ,        
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
    2.๒ ส่งเสริมการจัดท าแผน
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
    2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่าย ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ ศึกษา 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
    2.๔ ส่งเสริมและพัฒนา
โรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
     2.5 ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

150,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

130,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

130,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
150,000 
 
 
130,000 
 
 
 
 
 
100,000 
 
 
100,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

130,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 
 

แผนฯ 
 
 

นิเทศฯ 
 
 
 
 
 

นิเทศฯ 
 
 

ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

*  พลังประชารฐั  หมายถึง  ความร่วมมือของทุกภาคส่วน (ชมรม ชุมชน เอกชน ผู้ปกครอง วัด บ้าน ฯลฯ) 

*   



 

 
 

๙๓ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่  6  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์        ผู้เรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตด้วยวิถีตราด บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
     1. ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 
     2. ร้อยละของผู้เรียน     
มีความ พึงพอใจในการ
ด าเนินชีวิตแบบวิถีตราด 

     3. ร้อยละของจ านวน
โรงเรียนที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพิ่มขึ้น 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 

80 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 

90 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
  

   1. สร้างจิต 
ส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ ตาม
แนวทางหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

   ๑.1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้ความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ 
   1.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
   1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตเอกลักษ์วิถีตราดให้มี
ความสุขอย่างยั่งยืน  
   1.4 สร้างความยั่งยืนและ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 
   1.5 สร้างสถานศึกษา 
พอเพียงท่ีมีผลการปฏิบตัิงาน 
เป็นเลิศ 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250,000 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

ส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศฯ 

 



 

๙๔ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 - 2564  สพป.ตราด    

 

ยุทธศาสตร์ ที่  7 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์       ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 
  1.ร้อยละของสถานศึกษา
ในเขตพื้นท่ีพิเศษมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที ่
 

80 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

   1. พัฒนา
ผู้เรยีน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 

 

   1.1 การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเขตพื้นท่ีพิเศษ 
   1.2 เร่งรัดพัฒนาทักษะ
การใช้สื่อ และเทคโนโลยี        
ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีพิเศษ 
   1.3 พัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียน 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

100,000 
 

250,000 
 
 

200,000 
 
 

100,000 
 

250,000 
 
 
200,000 
 
 
150,000 
 

250,000 
 
 

200,000 
 
 

150,000 
 

พัฒนาฯ 
 
 

เทคโนฯ 
 
 

ส่งเสริมฯ 
 

   2.ร้อยละของนักเรียน 
ได้รับการสร้างภูมคิุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพตดิในสถานศึกษา   

90 
 

95 
 

100 
 

100 
 

    2. สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษา 
 

   2.1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษาใน
การต่อต้านยาเสพติดและ
อบายมุข       

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ส่งเสริมฯ 

   3.ร้อยละของสถาน         
ศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษ        
มีการจัดการศึกษาเพื่อการ
สื่อสารภาษาท่ี 3 อย่างน้อย 
2 ภาษา 
 

60 
 

65 
 

70 
 

80 
 

   3. การจัดการศึกษา
เพื่อการสื่อสารในเขต
พื้นที่พิเศษ 

   3.1 สนับสนุนบุคลากร 
พัฒนาทักษะภาษา 
ต่างประเทศ ครูและนักเรยีน
ในเขตพื้นท่ีพิเศษ 
   3.2 สร้างเครือข่าย
สถานศึกษากับประเทศ           
เพื่อนบ้าน 

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

นิเทศฯ 
 

  4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
จัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 

80 90 100 90     4. พัฒนาทักษะ
อาชีพในเขตพื้นท่ี
พิเศษ 

   4.1 พัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 

200,000 200,000 250,000 250,000 ส่งเสริมฯ 
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๙๕ 

 ส่วนที่  5  
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 

 
          การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 - 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยการขับเคลื่อนในรูปแบบของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึง ปีงบประมาณ 2564  นั้น  จะต้องด าเนินการ
โดยใช้หลักการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ดังนี้ 
        1. การเชื่อมโยงและบูรณาการการศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 - 2564)   แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560-2569 แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด 2560-2564 และยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด รวมทั้งจะต้องบูรณาการ แผนงานโครงการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณ 
และเกิดการระดมทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนการสื่อสารส่งเสริมกลไกในการด าเนินการให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
         2. การติดตามประเมินผลและทบทวน จะต้องมีการตรวจติดตาม ประเมินผล และทบทวน
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนดังกล่าว รวมทั้งการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการบริหารจัดการบูรณาการ
การศึกษา ตลอดจนศึกษาวิจัยและริเริ่มคิดค้นหรือพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
         3. การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการพัฒนาการศึกษา 
         4. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) และองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy-Focused 
Organization)  
          การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
เป็นการการบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  7  ยุทธศาสตร์        
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๙๖ 

                ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
                ยุทธศาสตร์ที่  2  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ          
        ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
           ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ยุทธศาสตร์ที่  5   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่  6   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         ยุทธศาสตร์ที่  7   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
              เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้เป็นองค์กรคุณธรรม   
มีคุณภาพที่เป็นเลิศ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัดร่วม
รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนพัฒนาฉบับนี้  จัดท า
รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวมถึง 
การสร้างกลไกการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุง  ชี้แนะ          
การด าเนินการในแต่ละโครงการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ แนวนโยบาย และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงานแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือทบทวนแผนเป็นระยะ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขหรือก าหนดแผนใหม่  
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, 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

แผนภูมิ ที่ 5  แสดงการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 
 
 
 

วิสัยทัศน์  :  “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  น าพาสู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม 
                          น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

    - พันธกิจ 
    - เป้าประสงค์ 
    - ยุทธศาตร์ 
    - ตัวช้ีวัด 

 

 แผนปฏิบัติการ 
 โครงการ /กิจกรรม 
   - ระยะเวลา 
   - ผู้ปฏิบัติ 
   - งบประมาณ 
 ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

ตัดสินใจ ทบทวน 
 

สถานการปัจจุบัน 
 

การเปลี่ยนแปลง 
- นโยบาย 
 

เสร็จสิ้นโครงการ/ 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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ภาคผนวก 
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