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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

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

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for 
Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพ่ือ
การศึกษา  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
         “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  น าพาสู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม   น้อมน าหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
ค านิยามวิสัยทัศน์ 
        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 เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีสติ ปัญญา  
                                          และความเพียร  ความพอเพียงในการด ารงอยู่และปฏิบัติตน   
                                            บนพื้นฐานของทางสายกลาง  
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พันธกิจ (Mission)  
         1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
         4. สนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

* 

*   

** 

** 

               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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                 5. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

                 6. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ีส 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        
 
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 
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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 านวนสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 
 
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 
 
 
 


