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        แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 
 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

ความเปนมา 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 เปาหมายหลัก
ของการพัฒนาการศึกษา ของประเทศไทย คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ดวยกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต   
  ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสรางการรับรูความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการจัดทำแผนฯ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษา
สภาวการณ และบริบทแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษา ท้ังดานความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี  ๒๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐  และนำผลการบริหารการจัด
การศึกษา ปงบประมาณ 2561-2563  ซ่ึงครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการ
ศึกษา  คุณภาพการศึกษา  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใชจาย
งบประมาณ รวมท้ังการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ยังไดศึกษาปญหาท่ีเกิดจากระบบการศึกษา และจาก
สภาวการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป นำมากำหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
บทบาทของ ผูมีสวนเก่ียวของ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังโครงการเรงดวนท่ีสำคัญ  
 
ความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
       ความทาทายท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากการ
ปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth Industrial Revolution) 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว ทัศนคติ
ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผูเรียนปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน รวมท้ังระบบ
การศึกษาท่ียังมีปญหาหลายประการ นับตั้งแตปญหาคุณภาพของ  คนไทย ทุกชวงวัย ปญหาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดออนของระบบการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียัง ไมเหมาะสม ขาดความคลองตัว ยังมี
ความเหลื่อมล้ำในดานโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และการขาด
ความตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ   รัฐมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาคอนขางมาก สงผลใหประชากรในวัยเรียนรวมท้ังเด็กดอยโอกาสและผูมีความ
ตองการจำเปนพิเศษมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึน แตยังเขาเรียนไดไมครบทุกคน  จึงตองเรงดำเนินการสนับสนุน
สงเสริมการพัฒนาและมีมาตรการตาง ๆ  ใหเด็กและประชาชนทุกชวงวัยสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษา ซ่ึง
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 ใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และเนื่องจากพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2562 มาตรา 9 และมาตราท่ี 16 กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ป ระยะแรกใหสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
จึงปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2561 - 2564  ใหสิ้นสุดระยะ 5 ปในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  และใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แนวคิดการจัดการศึกษา  
   แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for 
Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือใชในการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด
และสนับสนุนการศึกษา เพ่ือลดภาระคาใชจายของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา โดยนำ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  นโยบาย/เปาหมายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี  12 (พ.ศ.2560 - 2564)   แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560-2564) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ. 2563-2565 และบริบทตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ มาเชื่อมโยงกับอำนาจหนาท่ี ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด มากำหนดเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัด ของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 
2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
   จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2561 - 
2564 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) จึงไดกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร 
และตัวชี้วัด ไวดังนี้ 

วิสัยทัศน(Vision)  
  “สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดการศึกษาทุกระดับไดมาตรฐาน  มีคุณภาพอยางท่ัวถึง  และสงเสริม
ความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ  บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เสริมสรางโอกาสความเทาเทียมเสมอภาค และพัฒนากระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เนนการมีงานทำ       
นำเทคโนโลยี  ตอยอดนวัตกรรมสูการเปลี่ยนแปลงในโลกสากล บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย          
ไดอยางสมดุล” 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม มีวินัย และ

สติปญญา เปนคนเกง คนดีและมีคุณภาพ มีทักษะพรอมในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถ           
ในการเขาแขงขันในเวทีโลกไดเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม ความพอเพียง และความเปนไทย
อยางสมดุล  

๒. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียมและท่ัวถึง เพ่ือให
ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการมีงานทำ 
ทักษะชีวิต และสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงและตอยอดได 

๓. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ใหจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม และคนควาหาความรู สรางนวัตกรรมท่ีสงเสริม
กระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เพ่ือการศึกษาท่ีมีงานทำมีทักษะชีวิต และสงเสริมผูเรียนใหสรางสรรค
นวัตกรรม พัฒนาตอยอดได 

ข 



       

        แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 
 

๔. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ         
อยางเปนระบบ มีหลักประกันคุณภาพและนาเชื่อถือ ในสังคมอยางท่ัวถึง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน 
 
เปาประสงค (Goals) 
  1. ผูเรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทุกดานท้ังรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  มีวินัย และสติปญญา 
พรอมเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มีระเบียบ
วินัย เขาใจสังคม และใฝรูใฝเรียน มีทักษะชีวิต เพ่ือปองกันตนเอง ใหปลอดภัย 
  2. ผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  เต็มตามศักยภาพ และบริบทของพ้ืนท่ี 
สามารถเขาสูการแขงขันมีงานทำและสรางสรรคนวัตกรรมได 
  3. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม พัฒนา  ใหจัดการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู ท่ีเทาทันยุคการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ผลิตผูเรียนไดคุณภาพและสมดุล 
   4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมี          
สวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ จัดการศึกษาเปนระบบ มีคุณภาพ ครบวงจร ไดรับความเชื่อถือจากสังคม เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำและเทาเทียม 
 
จุดเนนองคกร   
 กายภาพเดน เนนมาตรฐาน ผสานนโยบาย จุดขายอาชีพ Active Technology มีนวัตกรรมนำวิถี
พอเพียง หยุดเสี่ยงโควิด ดำเนินชีวิตแบบ New Normal 
 
คานิยมองคกร 

ยิ้ม รับ ทัก ไหว 
 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
               เปาประสงคเชิงกลยุทธ  
       ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจาก  
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำและรองรับวิถีชีวิตใหม รวมถึง
การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
ตัวช้ีวัด      1. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือ 
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหมทุกรูปแบบ 
       2. รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง ในการจัดการภัยพิบัติ และภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถ ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม(New Normal) 

ค 
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       3. รอยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย        
ตาง  ๆ  สามารถนำความรู ไปถายทอดสูโรงเรียนได 
       4. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัย พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรค
อุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
 
กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
       เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
       1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
       2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค 
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       3. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
       4. เด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับการ
ชวยเหลือ ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด      1. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
       2. รอยละของผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเปน  
      3. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
       4. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด และความสามารถ 
(วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 
 
กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
      1.  ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน           
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี อยาง
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 
      2.  ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคลองกับศักยภาพใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
      3.  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรอม  
ท้ังทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 
      4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เปาหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีมี คุณภาพและสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ง 
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ตัวช้ีวัด      1. รอยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
       2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป  
      3. รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนา การจดัการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
ผูเรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 
      4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
       5. รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนา
และยกระดับความรู ภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด 
      6. รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับ การเตรียมความพรอม (ดาน
การอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนำนำชาติตามโครงการ PISA 
       7. รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา 
       8. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล 
 
กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
      เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
      1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
      2. สถานศึกษาและพ้ืนท่ีนวัตกรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการ
บริหาร และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 
      3.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
      4.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวน
รวมท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ตัวช้ีวัด       1. รอยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล 
       2. รอยละของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ี 
       3. รอยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ท่ีฝานเกณฑการประเมิน ITA 
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คำนำ 
 

        การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่หน่วยงานทางการศึกษาต้องจัดให้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข  อันจะ
นำไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศ
ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑  
        เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา  โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 – 2564  ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบาย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จ   
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินการ คณะทำงาน รวมทั้ง 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้เป็นอย่างดียิ่ง         
ทำให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) สำเร็จ เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ จะนำแผนการพัฒนา
การศึกษาฉบับนี้ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
       
 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
              พฤศจิกายน 2564 
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๑ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ 
 

บริบทของจังหวัดตราด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตราด 
 จังหวัดตราด ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แต่เชื่อว่าคำว่า "ตราด" นี้
เพ้ียนมาจากคำว่า "กราด" เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งสำหรับใช้ทำไม้กวาดในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช "ตราด" มีชื่อเดิมเรียกว่า "บ้านบางพระ" มีชัยภูมิสำคัญในการเป็นเมืองหน้าด่าน
ชายทะเลรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งก่อนเสียกรุง
ศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310   

ครั้งเมื่อสงครามกู้เอกราช (พ.ศ. ๒๓๑๐) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเลือกตราดเป็นเมืองหน้าด่าน
กันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรียกไปขับไล่พม่า เพ่ือกอบกู้เอกราชคืนสู่
ชาติไทย ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ ๑ เมือง
ตราดยังขึ้นกับกรมท่า แสดงให้เห็นว่าเมืองตราดยังคงสังกัดอยู่ในฝ่ายกิจการต่างประเทศและการคลัง ในฐานะ           
หัวเมืองชายฝั่งทะเลและเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ            
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ไทยทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์ ซึ่งต่อมาหันไปสวามิภักดิ์กับญวน 
ไทยกับญวนผิดใจกันจนต้องทำสงครามในปี พ.ศ. ๒๓๗๑ เมืองตราดมีความสำคัญเป็นแหล่งกำลังพลและเสบียง
อาหาร มีการตั้งป้อมค่ายอยู่ที่บ้านแหลมหิน ปากอ่าวเมืองตราด  
  ปี พ.ศ. 2446 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำสนธิสัญญากับชาวฝรั่งเศส 
เมื่อวันที่ 13 ภุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122) ซึ่งทำให้ไทยจำต้องยกดินแดนจังหวัดตราด และเกาะต่างๆ 
ตั้งแต่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปจนถึงเกาะกูด และเมืองปัจจันตคีรีเขตหรือเกาะกง ให้แก่ฝรั่งเศส
เพ่ือแลกเปลี่ยนให้ฝรั่งเศสถอนกองทหารไปจากจันทบุรี โดยสัญญาฉบับนี้ได้ให้สัตยาบันต่อกัน และมีผล             
ทำให้กองทหารฝรั่งเศสถอนออกไปจากเมืองจันทบุรีตามสัญญา เมื่อ 12 มกราคม 2447 ต่อมาในวันที่ 23 
มีนาคม 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยอมยกดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ              
ศรีโสภณ ให้กับฝรั่งเศสเพ่ือแลกเอาเมืองตราดและเกาะต่างๆ กับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมา 
ชาวตราดจึงได้ถือเอาวันที่ 23 มีนาคมของทุกปีเป็นวันเอกราชของจังหวัดตราดและได้มีการ จัดงาน               
"วันตราดรำลึก" เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรักษา
เมืองตราดไว้ให้คงอยู่บนแผ่นดินไทย 
 ในช่วงสงครามอินโดจีน (พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔) ฝรั่งเศสพยายามเข้ายึดเมืองตราดอีกครั้ง เมื่อวันที่ 
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยส่งกองเรือรบล่วงล้ำน่านน้ำทะเลตราดบริเวณเกาะช้าง กองเรือรบราชนาวี
ไทยได้เข้าต่อสู้ขัดขวางอย่างกล้าหาญ และสามารถขับไล่ข้าศึกให้ล่าถอยไปได้ แต่ต้องสูญเสียเรือรบหลวง             
ไป ๓ ลำ คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี รวมทั้งทหารอีกจำนวนหนึ่งเป็น
วีรกรรมของทหารเรือไทยที่รู้จักกันในนาม "ยุทธนาวีเกาะช้าง" 
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๒ 

สภาพภูมิสังคม 
  ที่ตั้ง "จังหวัดตราด" เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออก มีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวช้าง อาณาเขต
ด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล ยาว ๓๓๐ กิโลเมตร โดยทางบกติดกับ             
ทางจังหวัดของประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัต และจังหวัดเกาะกง ซึ่งมีแนว
ชายแดนธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัด เป็นเส้นแบ่งเขตแดนตลอดแนวยาว ๑๖๕ กิโลเมตร และมีแนวอาณาเขต             
ทางทะเลยาว ๑๖๕.๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ขนาดเล็กเป็นอันดับ ๔ ของภาคตะวันออก และเป็นอันดับที่๕๖             
ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายใหม่ บางนา -บ้านบึง-แกลง-ตราด เป็นระยะทาง 
๓๑๕ กิโลเมตร 
 อาณาเขต  
  มีอาณาเขตพ้ืนที่ทางบก ๒,๘๑๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๖๑,๐๐๐ ไร่ มีพ้ืนที่ปกครองทางทะเล 
๗,๒๕๗ ตารางกิโลเมตรทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดต่อกับ 
อ่าวไทยและน่านน้ำประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชามีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้น            
เขต           ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ มีอาณาเขตบริเวณที่ประกอบด้วยเทือกเขาสูง อุดมด้วยป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบ และ
พ้ืนน้ำ หมู่เกาะต่างๆ สภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ อาณาบริเวณท่ีเป็นแผ่นดิน ภูเขา พ้ืนน้ำ 
และทะเล ดังนี้ 
  1.บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ำ เหมาะสำหรับปลูกผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ทำนาข้าว และการปศุสัตว์ 
  2.ที่ราบบริเวณภูเขา บริเวณนี้มีพ้ืนที่กว้างขวางมากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ยางพารา 
และสับปะรด 
  3.บริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูง ส่วนมากมีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกาะ 
  4.ที่ราบต่ำชายฝั่งทะเล และผืนทะเล บริเวณพ้ืนที่นี้ประกอบด้วย หมู่ เกาะน้อยใหญ่ต่าง ๆ               
๕๒ เกาะ มีป่าชายเลนอย่างหนาแน่น เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมากเพราะมีพ้ืนที่ติดทะเล และมี
ภูเขาโอบล้อม จึงทำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
  ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมากนัก
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียส  
  ฤดูร้อน เป็นช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน ๓๔ องศาเซลเซียส  
  ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคม  - 
ตุลาคม ของทุกปี ทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ มม. ต่อปี 
เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในประเทศรองจากจังหวัดระนอง 
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๓ 

การปกครอง การเมือง ประชากร 
 ประชากร 
  จังหวัดตราดมีประชากรทั้งหวัด ๒๒๙ ,๓๘๐ คน เป็นชาย ๑๑๔ ,๐๖๗ คน หญิง ๑๑๕,๔๑๓ คน 
ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่ อำเภอเมืองตราดร้อยละ ๔๐.๘๒ รองลงมา ได้แก่ 
อำเภอเขาสมิงร้อยละ ๑๙.๖๒ อำเภอบ่อไร่ร้อยละ ๑๕.๕๒ อำเภอคลองใหญ่ร้อยละ ๑๑.๐๖ อำเภอ            
แหลมงอบร้อยละ ๘.๔๓ อำเภอเกาะช้างร้อยละ ๓.๔๘ อำเภอเกาะกูดร้อยละ ๑.๐๗ 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

  หน่วยการปกครอง 
  แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๓๘ ตำบล ๒๖๑ หมู่บ้าน ๑ องค์การบิรหารส่วนจังหวัด ๑ 
เทศบาลเมือง ๑๓ เทศบาลตำบล และ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบล 
 โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลางและท้องถิ่น 
  ส่วนราชการในระดับจังหวัด มีหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำ 
จังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง) 
  - หน่วยราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดตราดมีทั้งสิ้น ๓๓ หน่วยงาน 
  - หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕๘ หน่วยงาน 
  - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๘ หนว่ยงาน 
  - องค์การมหาชน ๑ แห่ง : สำนักงานพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง (สพพ.๑) 
  - หน่วยงานอิสระ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ศาลจังหวัดตราด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด 
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด สำนักงานอัยการจังหวัดตราด สำนักงาน
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ
จังหวัดตราด และหน่วยทหารในพ้ืนที ่
  - การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๓ รูปแบบ ๔๔ แห่ง คือ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑๔ เทศบาล และ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบล 

การคมนาคมและขนส่ง 
  จังหวัดตราด มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ได้แก่ 
  - ทางบก มีถนนเชื่อมโยงระหว่างตราดกับเครือข่ายภายในประเทศ จังหวัดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางถนน
สายสุขุมวิท จากบางนา - ชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี - ตราด ระยะทางประมาณ ๓๘๕ กิโลเมตร  (เลียบชายฝั่ง
ทะเลหรือเส้นทางสายเก่า) และเส้นทางสายบางนา - บ้านบึง - แกลง - ตราด ระยะทาง ๓๑๕ กิโลเมตร และ
เส้นทางสายจตุจักร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แกลง - ขลุง - ตราด ระยะทาง ๓๒๗ กิโลเมตร 
 - ทางอากาศ มีสนามบินเอกชน จำนวน ๑ แห่ง (ของบริษัทบางกอกแอร์เวย์) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๔๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดบริการวันละ ๓ เที่ยวบินกรณีปกติและ         
วันละ ๖ เที่ยวบินกรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยได้รับอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากรเรียบร้อยแล้วตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
  - ทางน้ำ มีท่าเทียบเรือน้ำลึกขนาดกลาง (๕๐๐ ตันกรอส) ที่อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการ
ขนส่งทางน้ำไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้ง
นานาชาติที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ .ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการหาผู้บริหารจัดการท่าเรือดังกล่าว 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 
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การศึกษา ศาสนา สังคม และคุณภาพชีวิต 
 การศึกษา    
 จังหวัดตราด มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย รวม 223 แห่ง จำแนกได้ ดังนี้ 

รูปแบบการจัดการศึกษา ที ่ หน่วยงาน จำนวน 
ในระบบ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  122 แห่ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 104 แห่ง  
1 สาขา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 17 แห่ง 
2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน                   8 แห่ง 

ระดับสามัญศึกษา     
3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                      1 แห่ง 

วิทยาลัยชุมชนตราด  
4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 แห่ง 
5 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 2 แห่ง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49  1 แห่ง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 แห่ง 

6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  65 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 63 แห่ง 
โรงเรียนเทศบาล 1 แห่ง 
โรงเรียนกีฬา 1 แห่ง 

7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 แห่ง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจ 
ตระเวนชายแดน                            2 แห่ง 
โรงเรียน ตชด. บ้านท่ากุ่ม 1 แห่ง 
โรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด 1 แห่ง 

9 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 1 แห่ง 
นอกระบบ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 11 แห่ง 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
7 แห่ง 

รวม 223 แห่ง 
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  ศาสนา 
  วัดในจังหวัด ตราดมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๑ แห่ง สังกัดมหานิกาย ๑๒๗ วัด ธรรมยุติกนิกาย ๑๔ วัด         
ที่พักสงฆ์ ๒๗ แห่ง มีพระภิกษุ ๑,๓๔๘ รูป สามเณร ๑๐๘ รูป จำนวนโบสถ์คริสต์ ๑ แห่ง และมัสยิด ๑๓ แห่ง 
ผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๒๐๖,๓๐๘ คน (ร้อยละ ๙๒.๘๒) ศาสนาอิสลาม จำนวน ๕,๒๑๔ คน (ร้อยละ 
๒.๓๗) ศาสนาคริสต์จำนวน ๑,๓๘๖ คน (ร้อยละ ๐.๖๓) 
  ประชากรและกำลังแรงงาน 
  จังหวัดตราดมีประชากรผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐๑,๙๑๗ คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 
๑๕๓,๓๗๔ คน ผู้มีงานทำ จำนวน ๑๕๒,๙๘๖ คน ผู้ว่างงาน จำนวน ๓๒๖ คน และมีผู้รอฤดูกาล จำนวน ๖๒ คน 
  การมีงานทำ 
  ผู้มีงานทำในจังหวัดตราด จำนวน ๗๔,๗๘๙ คน หรือร้อยละ ๔๘.๘๙ ทำงานในภาคเกษตร ผู้มีงานทำ
จำนวน ๗๘,๑๙๗ คน หรือร้อยละ ๕๑.๑๑ ทำงานนอกภาคการเกษตร โดยทำงานในสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ 
และการประมง มากที่สุด จำนวน ๗๔,๗๘๙ คน หรือร้อยละ ๔๘.๘๙ รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก 
จำนวน ๒๖,๖๖๒ คน หรือร้อยละ ๑๗.๔๒ และผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษา จำนวน 
๔๑,๔๗๑ คน หรือร้อยละ ๑๗.๑๑  

การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว 
  การค้าชายแดน 
  จังหวัดตราด  มีแนวชายแดนตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว ๑๖๕ กิโลเมตร มีอาณาเขต 
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง ๓ จังหวัด ได้แก่ 
  อำเภอบ่อไร่ ติดกับ บ้านคลองรถถัง(โฮว์รถเกาะ) อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง 
  อำเภอเมืองตราด ติดกับ บ้านทมอดา อำเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต 
  อำเภอคลองใหญ่ ติดกับ บ้านจามเยี่ยม อำเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 
  จึงทำให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้น เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนและ
การสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคอ่ืน 

การค้าชายแดน มีช่องทางการค้า ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
  ๑) จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พ้ืนที่ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ ตรงข้ามกับบ้านจามเยี่ยม
อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และ
การขนส่งสินค้าลงเรือ เพ่ือขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่าเทียบเรือของเอกชน ๕ แห่ง คือ ท่าเทียบเรือ
ชลาลัย ท่าเทียบเรือกัลปังหา ท่าเทียบเรือ ป.เกษมศิริ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และท่าเทียบเรือทรัพย์ชโลธร 
  ๒) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง พ้ืนที่อำเภอบ่อไร่ (เนิน ๔๐๐) วันเวลาเปิด - ปิด ทุกวนั ตั้งแต่
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
 ๓) ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น พ้ืนที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด วันเวลา เปิด – ปิด 
คือ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นการค้าของชาวบ้านทมอดา ตำบลทมอดา อำเภอเวียง
เวลจังหวัดโพธิสัต โดยลงทะเบียนเข้า - ออก ที่ฐานกองร้อย ทพ.นย.ที่ 535 (บ้านท่าเส้น)   
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๖ 

  มูลค่าการค้าชายแดนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ ชุดสายไฟฟ้ารถยนต์สำเร็จรูป, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, มะพร้าวผล และ
ปลาทะเลสดทั้ งตัวแช่ เย็น สินค้าส่ งออกที่ สำคัญ คือ เครื่องดื่ม , น้ ำตาลทราย , นมและอาหารเสริม , 
รถจักรยานยนต์, ของใช้ต่างๆ ทำด้วยพลาสติกและชุดสายไฟฟ้า มูลค่าการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านหาดเล็ก มีมูลค่าการค้ามากกว่าจุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง/ท่าเส้น ลักษณะการค้าที่จุดนี้ ร้อยละ 
๖๑.๔๕ เป็นการนำสินค้าลงเรือเพ่ือขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนอีกร้อยละ ๓๘.๕๕ เป็นการนำเข้า 
- ส่งออกผ่านจุดผ่านแดนโดยตรง 
  การท่องเที่ยว 
  จังหวัดตราด มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย           
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวทางทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่ ๕๒ เกาะ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ทั้งราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทั้งนี้ในรอบปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 
จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๕ ,๗๘๕.๘๔ ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากในปี ๒๕๕๘ เป็นเงิน 
๑,๓๔๐.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๘ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๕,๗๘๕.๘๔ ล้านบาท จำนวน
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ๑,๙๗๘,๔๙๘ คน จำนวนโรงแรมและสถานที่พักในจังหวัดตราด ทั้งหมด ๑๖๒ แห่ง 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดทั้งหมด ๔๗ แหล่งท่องเที่ยว 
 
 

คำขวัญประจำจังหวัด  
    เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา 
                                                                  
                                                                   

ตราประจำจังหวัด 
 
    รูปเรือใบแล่นในทะเลกับโป๊ะของชาวประมง เบื้องหลังเป็นเกาะช้าง หมายถึง  
    จังหวัดตราดมีเกาะ เป็นจำนวนมาก และเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
    คือเกาะช้าง การที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล ราษฎรจึงยึดถือการประมงเป็นอาชีพหลัก 
    มาแต่โบราณ (เดิมจังหวัดตราดใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปเรือรบหลวงตราด) 
 
 
ธงประจำจังหวัดตราด 
 
                                                             

                                              ลักษณะพ้ืนสีแดงและสีน้ำเงินตรงกลางมีตราประจำจังหวัด 
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๗ 

ต้นไม้ประจำจงัหวัด  
 
 
               หูกวาง  (Terminalia catappa) 

 

 

 

 

 

 

 

 ดอกไม้ประจำจงัหวัด  
 

 

 

             ดอกกฤษณา ชนิด (Aquilaria subintegra) 

 

 

 

 สัตว์น้ำประจำจังหวัด  
 
    
 
           ปลากะรังจุดฟ้าจุดเล็กหรือปลาย่ำสวาท (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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๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดตราดและอาณาบริเวณติดต่อ 
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๙ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกำหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยกำหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษาตราด 
เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกอบด้วยท้องที่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง 
อำเภอแหลมงอบ อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด   ตั้งอยู่เลขที่ 356 
หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด              

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

อำนาจหน้าที่ 
        (1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
        (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
        (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
        (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงานด้าน
การศึกษา  
         (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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๑๐ 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

รองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาตราด 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

        ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จำแนกเป็น 11 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
 อำเภอเมืองตราด         อำเภอบ่อไร่    อำเภอแหลมงอบ 
 1. ศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง     6. ศูนย์เครือข่ายทับทิมสยาม             9.ศูนย์เครือข่ายแหลมงอบ           
 2. ศูนย์เครือข่ายทรรศพล       7. ศูนย์เครือข่ายถิ่นพลอยแดง      อำเภอเกาะช้าง    
 3. ศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ำตราด      อำเภอคลองใหญ่                10. ศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง          
 อำเภอเขาสมิง                    8. ศูนย์เครือข่ายคลองใหญ่   อำเภอเกาะกูด         
 4. ศูนย์เครือข่ายเขาสมิง 1       11. ศูนย์เครือข่ายเกาะกูด 
 5. ศูนย์เครือข่ายเขาสมิง 2     

 

สถานศึกษา 

 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๑๑ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางช่อชะบา  ชื่นบาน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          นายวชิชา  ครุปิติ                    นางอินทิรา  บุญวาที        นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาตราด             การศึกษาประถมศึกษาตราด            การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 

แผนภาพที่ 3 ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 

   



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๑๒ 

ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 

 
 
 
 

          นางสาวผกายรัตน ์บริรักษ์ศุภกรณ์                          นางสาวสายสุนีย ์พลขันธ ์ 
             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               
         การจัดการศึกษา  
 
  
 
 
 
                              นางสุเพ็ญพัฒน์  ศรีดี                                    นางอุษณีย์ สวนศรี 
                     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       
     
 
 
 
 
            นางสมใจ  วฒัฐานะ                         นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์                     นางกจินา เมืองซอง 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา     ผู้อำนวยการกลุม่นโยบายและแผน       ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

 
 

          นางสชุีรา  นามเกียรต ิ                   นายวัชระ   เอ่ียมกุลวรพงษ์                  นางจิราพร ทองภักดี                                         
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุม่                  ปฏิบัติหนา้ที่ ผูอ้ำนวยกลุ่ม            ปฏิบัติหนา้ที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
       ส่งเสริมการศึกษาทางไกล                          กฎหมายและคดี                พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                           
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 

แผนภาพที่ 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๑๓ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
 
 

              
 
 
 

นางช่อชะบา  ชื่นบาน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 

 

         ดร.ลัดดา  ท่าพริก                      นายมานพ พูลทรัพย์                    นายสุชาติ กะไชยวงษ์ 
        รอง ผอ. สพป.ตราด                       ข้าราชการบำนาญ                       ข้าราชการบำนาญ 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

 

 

 

      นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์                  นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์                         นางเสน่ห์ บุญชู 
        ข้าราชการบำนาญ              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่        ข้าราชการบำนาญ 

        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

 

 
 
                         นางเสาวนีย์ ดีหลาย                             นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร 

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนไสวนันทวิทย์      ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
           กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน             กรรมการและเลขานุการ 
 

แผนภาพที่  5  คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๑๔ 

ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
               นายวัชระ  ตราดธารทิพย์ 

ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 
นายสงเคราะห์  ปัสนานนท์ 

  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 
 
 
 
 
 

นางมะลิวัลย์  นิลบุตร 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

ลุ่มแม่น้ำตราด 

นางสาวอุษา  บุญชู 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

เขาสมิง 1 

นายวุฒิวัฒน์  อินทสุวรรณ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

เขาสมิง 2 
 
 

 
 
  
นายพรชัย เชวงชุติรัตน์ 

ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ทับทิมสยาม 

   นายวิทยา  ต้อยยาตี 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

ถิ่นพลอยแดง 

ว่าที่เรือตรีธนพงศ์  บุญวาที 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

คลองใหญ่ 
   
 
 
 

 
นางศิริรัตน์  โพธิ์ทอง 

ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
แหลมงอบ 

     นางสาวนันทิยา  บัวตรี 
        ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
                         เกาะช้าง 

      นายณรงค์  ถาวรวงษ์ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
              เกาะกูด 

 

แผนภาพที่ 6 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  11  ศูนย์เครือข่าย 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๑๕ 

บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
    บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีจำนวน 61 คน จำแนกเป็น    
    ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามกลุ่ม 

                กลุ่ม จำนวน                   ผอ.กลุ่ม 

ผอ./รอง ผอ. 4  
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี       
กฎหมายและคดี  1 นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม)           
อำนวยการ      13 นางอุษณีย์ สวนศรี           
บริหารงานบุคคล       6 นางกิจนา เมืองซอง          
นโยบายและแผน 4 นางกรวรรณ ประดลชอบ      
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7 นางสาวสายสุนีย ์พลขันธ์                          
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 นางสมใจ วัฒฐานะ        
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 นางจิราพร ทองภักดี        (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย ี 
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

3 นางสุชรีา  นามเกียรติ     (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 10 นางสาวผกายรัตน ์บริรักษ์ศุภกร 

    * ชว่ยราชการ สพป.หนองคาย 1 คน  ลูกจ้างประจำ 5 คน  ลกูจ้างชั่วคราว 5  คน  พนักงานราชการ 9 คน  
  ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียนในสังกัด 104 
โรงเรียน 1 สาขา จำแนกเป็น   

เปิดสอนระดับประถมศึกษา         2 แห่ง 
เปิดสอนระดับอนุบาล –ประถมศึกษา  76 แห่ง 
เปิดสอนระดับอนุบาล –ขยายโอกาส  27 แห่ง 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามขนาดและอำเภอ 

จำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามขนาดและอำเภอ 

อำเภอ จำนวน
โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก 

(นร.1-120 คน) 
กลาง 

(นร.121-600 คน) 
ใหญ่ 

(นร.601–1,500 คน) 
ใหญ่พิเศษ 

(นร.1,501 คนขึ้นไป) 
เมืองตราด 34 15 18 - 1 
คลองใหญ ่ 11 4 6 1 - 
เขาสมิง 23 8 15 - - 
บ่อไร่ 17 3 14 - - 
แหลมงอบ 10 (1) 6 5 - - 
เกาะกูด 4 2 2 - - 
เกาะช้าง 5 2 2 1 - 

รวม 104 (1) 40 62 2 1 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๑๖ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามอำเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาตราด 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 43 44 87 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 5 13 18 
ครู คศ.4 - - - 
ครู คศ.3 23 161 184 
ครู คศ.2 43 175 218 
ครู คศ.1 72 269 341 
ครูผู้ช่วย 72 232 304 
ลูกจ้างประจำ 20 1 21 
ลูกจ้างชั่วคราว 44 125 169 
พนักงานราชการ 4 14 18 

รวม 326 1,034 1,306 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 โรงเรียน

11 โรงเรียน 
23 โรงเรียน

17 โรงเรียน

11 โรงเรียน

4 โรงเรียน 5 โรงเรียน

จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมอ ำเภอ
อ าเภอเมืองตราด
อ าเภอคลองใหญ่
อ าเภอเขาสมิง
อ าเภอบ่อไร่
อ าเภอแหลมงอบ
อ าเภอเกาะกูด
อ าเภอเกาะช้าง

87 คน
18 คน

184 คน

218 คน

341 คน

304 คน

21 คน 169 คน
18 คน

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อ านวยการโรงเรียน
รองผู้อ านวยการโรงเรียน
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๑๗ 

ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน ครูและนักเรียน จำแนกรายอำเภอ 

จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน ครูและนักเรียน จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
จำนวน 
โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน จำนวน 
ห้องเรียน 

จำนวน
คร ู

จำนวน 
ห้อง : นร. 

จำนวน 
ครู:นร. ก่อน

ประถม 
ประถม ม.ต้น รวม 

เมืองตราด 34 1,465 5,126 558 7,149 353 433 1 : 20 1 : 17 
คลองใหญ่ 11 569 2,088 193 2,850 129 148 1 : 22 1 : 19 
เขาสมิง 23 896 2,692 453 4,041 240 256 1 : 18 1 : 17 
บ่อไร่ 17 669 2,446 342 3,457 172 171 1 : 20 1 : 20 
แหลมงอบ 10(1) 285 892 35 1,212 90 83 1 : 14 1 : 15 
เกาะกูด 4 97 276 - 373 32 36 1 : 12 1 : 11 
เกาะช้าง 5 280 741 233 1,254 65 76 1 : 21 1 : 18 

รวม 105(1) 4,261 14,261 1,814 20,336 1,081 1,203   

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามอำเภอ 
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อ าเภอเขาสมิง

อ าเภอบ่อไร่

อ าเภอแหลมงอบ

อ าเภอเกาะกูด

อ าเภอเกาะช้าง
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แผนภาพที่ 7 แผนที่ตั้งสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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โรงเรียนคุณภาพที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน (จำนวน 3 โรงเรียน)   

ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง 
อำเภอบ่อไร่ อำเภอเมืองตราด 
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขวาง 
  

ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  
อำเภอคลองใหญ่  
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่  

2. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (จำนวน 1 โรงเรียน) 
อำเภอเมืองตราด 
โรงเรียนคลองขวาง 

3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (จำนวน 1 โรงเรียน) 
อำเภอเมืองตราด 
1. โรงเรียนอนุบาลตราด 

4. โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (จำนวน 1 โรงเรียน)  
อำเภอคลองใหญ่ 
โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 

5. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน   (จำนวน 1 โรงเรียน)  
อำเภอแหลมงอบ 
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฏร์สงเคราะห์) 

6. โรงเรียน (Stand Alone)   (จำนวน 1 โรงเรียน)  
อำเภอเกาะช้าง 
โรงเรียนวัดสลักเพชร 

7. โรงเรียนยุวทูตความดี   (จำนวน 1 โรงเรียน)  
อำเภอคลองใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 

8. โรงเรียนปลอดขยะ (จำนวน 2 โรงเรียน) 
อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนบ้านคลองประทุน 2. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
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  9. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (จำนวน 2 โรงเรียน)  
อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ 
โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 

10. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   (จำนวน 37 โรงเรียน)  

อำเภอเมืองตราด อำเภอแหลมงอบ 
1. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)  22.โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว   
2. โรงเรียนอนุบาลตราด 23.โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศอุปภัมภ์) 
3. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 24.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
4. โรงเรียนวัดไทรทอง 25.โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 
5.โรงเรียนวัดแหลมหิน อำเภอบ่อไร่ 
6.โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 26.โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 
7.โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 27.โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
8.โรงเรียนบ้านคลองประทุน 28.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์ 
9.โรงเรียนวัดตะกาง 29.โรงเรียนวัดช้างทูน 
10.โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 30.โรงเรียนบ้านหนองบอน 
11.โรงเรียนบ้านไร่ป่า อำเภอคลองใหญ่ 
12.โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 31.โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
13.โรงเรียนวัดบางปรือ 32.โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
อำเภอเขาสมิง 33.โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 
14.โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฏร์บำรุง) อำเภอเกาะช้าง 
15.โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 34.โรงเรียนวัดสลักเพชร 
16.โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 35.โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
17.โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) อำเภอเกาะกูด 
18.โรงเรียนบ้านโป่ง 36.โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 
19.โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 37.โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตสุทธิวงษ์) 
20.โรงเรียนวัดตาพลาย  
21.โรงเรียนบ้านดอนสูง  

 11. โรงเรียนนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  (จำนวน 7 โรงเรียน)  
อำเภอเมือง อำเภอบ่อไร่ 
1.โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 5.โรงเรียนบ้านปะเดา 
2.โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ 6.โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 
อำเภอเกาะช้าง 7.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์ 
3.โรงเรียนวัดสลักเพชร  
4.โรงเรียนบ้านคลองพร้าว  
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12. โรงเรียนโครงการ STEM  (จำนวน 20 โรงเรียน) 
อำเภอเมือง อำเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนคลองขวาง 12. โรงเรียนบ้านคลองจาก 
2. โรงเรียนบ้านคลองประทุน 13. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
3. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 14. โรงเรียนบ้านเนินตาล 
4. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) 15. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
5. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) อำเภอบ่อไร่ 
6. โรงเรียนอนุบาลตราด 16. โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 
อำเภอแหลมงอบ 17. โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
7. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) 18. โรงเรียนบ้านหนองบอน 
อำเภอเขาสมิง 19. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 
8. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง 
9. โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 20. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
10. โรงเรียนบ้านโป่ง  
11. โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง)  

13. โรงเรียนประชารัฐ  (จำนวน 18 โรงเรียน) 
อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 11. โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
2. โรงเรียนบ้านไร่ป่า 12. โรงเรียนบ้านโป่ง 
3. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 13. โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 
4. โรงเรียนวัดไทรทอง อำเภอบ่อไร่ 
5. โรงเรียนวัดบางปรือ 14. โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 
6. โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม - บุญอยู่ อุทิศ) 15. โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
7. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 16. โรงเรียนบ้านหนองบอน 
8. โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 17. โรงเรียนวัดช้างทูน 
อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะช้าง 
9. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 18. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 
10. โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชีย่ว  
เครือข่าย  
1. โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว  
2. โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่  

14. โรงเรียนศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จำนวน 1 โรงเรียน)  
        อำเภอคลองใหญ่ 
        โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
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  13. โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง   (จำนวน 104 โรงเรียน 1 สาขา)  

อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 36.โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 
2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)  37.โรงเรียนวัดสลัก 
3. โรงเรียนอนุบาลตราด 38.โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฏร์บำรุง)  
4. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 39.โรงเรียนบ้านคลองศอก  
5. โรงเรียนวัดสวุรรณมงคล 40.โรงเรียนวัดท่าหาด 
6. โรงเรียนวัดไทรทอง 41.โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 
7. โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 42.โรงเรียนวัดพนมพริก 
8.โรงเรียนวัดหนองคันทรง 43.โรงเรียนบ้านดงกลาง 
9.โรงเรียนวัดแหลมหิน 44.โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 
10. โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 45.โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 
11.โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 46.โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
12.โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 47.โรงเรียนบ้านโป่ง 
13.โรงเรียนวัดแหลมพร้าว 48.โรงเรียนวัดฆ้อ 
14.โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 49.โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 
16.โรงเรียนวัดสะพานหิน   50.โรงเรียนบ้านหนองบัว 
17.โรงเรียนบ้านคลองประทุน 51.โรงเรียนวัดตาพลาย 
18.โรงเรียนวัดแหลมกลัด 52.โรงเรียนวัดดินแดง 
19.โรงเรียนวัดตะกาง 53.โรงเรียนวัดประณีต 
20.โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 54.โรงเรียนบ้านดอนสูง 
21.โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 55.โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 
22.โรงเรียนคลองขวาง 56.โรงเรียนบ้านเกษมสุข 
23.โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ 57.โรงเรียนบ้านมฑล 
       (จันทร์ประสิทธินุเคราะห์) 58.โรงเรียนบ้านเนินตะบก 
24.โรงเรียนบ้านไร่ป่า อำเภอแหลมงอบ 
25.โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 59.โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว   
26.โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์)  60.โรงเรียนวัดแหลมมะขาม 
27.โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3)  (กัลยาณกิตติวิทยา) 
28. โรงเรียนบ้านบางปรง  **  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม  
29.โรงเรียนวัดคลองขุด       สาขาแหลมทองหลาง 
30.โรงเรียนวัดบางปรือ 61.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
31.โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 62.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 
32.โรงเรียนบ้านสวนใน   63.โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ       
33.โรงเรียนวัดวัง (ก่ิมบุญอยู่อุทิศ)  64.โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 
34.โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 65.โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)  
       (รัตนวงษ์ราษฏร์บำรุง) 66.โรงเรียนวัดบางปิดบน 
35.โรงเรียนวัดบุปผาราม 67.โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน 
       (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่100      (สวนราษฏร์บำรุง) 
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๒๓ 

     โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง (ต่อ)  
อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ 
68.โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 85.โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 
69.โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 86.โรงเรียนบ้านโขดทราย 
70.โรงเรียนบ้านปะเดา 87.โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
71.โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิง 88.โรงเรียนบ้านคลองจาก 
     อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 89.โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
72.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44 90.โรงเรียนบ้านเนินตาล 
73.โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 92.โรงเรียนวัดห้วงโสม 
74.โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 93.โรงเรีนนบ้านหนองม่วง 
75.โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 94.โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)  
76.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์ 95.โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
77.โรงเรียนบ้านจัดสรร อำเภอเกาะช้าง 
78.โรงเรียนบ้านปะอา 96.โรงเรียนบ้านบางเบ้า 
79.โรงเรียนบ้านมะนาว 97.โรงเรียนวัดสลักเพชร 
80.โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 98.โรงเรียนวัดวชัคามคชทวีป 
81.โรงเรียนวัดช้างทูน 99.โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
82.โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์    100.โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 
83.โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา อำเภอเกาะกูด 
84.โรงเรียนบ้านหนองบอน 101.โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 
 102.โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 
 103 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด       
 104.โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตสุทธิวงษ์) 

14. โรงเรียนสุจริต   (จำนวน 104 โรงเรียน 1 สาขา)  

15. โรงเรียนวิถีพุทธ (จำนวน 104 โรงเรียน) 

16. โรงเรียน DLTV (จำนวน 52 โรงเรียน)  

อำเภอเมืองตราด 9. โรงเรียนวัดบุปผาราม  
1. โรงเรียนบ้านท่าประดู่     (คุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภาพที่ 100) 
2. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 10. โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 
3. โรงเรียนบ้านนาเกลือ 11. โรงเรียนวัดสะพานหิน 
4. โรงเรียนบ้านบางปรง 12. โรงเรียนวัดหนองคันทรง 
5. โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 13. โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 
6. โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 14. โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
7. โรงเรียนบ้านสวนใน 15. โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 
8. โรงเรียนวัดตะกาง 16. บ้านเนินตาแมว 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๒๔ 

     โรงเรียน DLTV  (ต่อ) 

อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง 
17. โรงเรียนบ้านโขดทราย 36.โรงเรียนบ้านคลองศอก 
18. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว       (เพ่ิมประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 
19. โรงเรียนบ้านตาหนึก 37. โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
20. โรงเรียนบ้านหนองม่วง 38. โรงเรียนบ้านมณฑล 
21. โรงเรียนวัดห้วงโสม 39. โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 
อำเภอแหลมงอบ 40. โรงเรียนวัดท่าหาด 
22. โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 41. โรงเรียนวัดพนมพริก 
23. โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 42. โรงเรียนวัดสลัก 
24. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 43. โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 
25. โรงเรียนวัดบางปิดบน 44. วัดดินแดง 
26. โรงเรียนวัดบางปิดล่าง  (ราษฎร์สงเคราะห์) อำเภอบ่อไร่ 
27. โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) 45. โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 
28. โรงเรียนวัดแหลมมะขาม  สาขาแหลมทองหลาง 46. โรงเรียนบ้านจัดสรร 
29. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 47. โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 
อำเภอเกาะช้าง 48. โรงเรียนบ้านตางาม 
30. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 49. โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 
31. โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 50. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44 (บ้านนนทรีย์) 
32. โรงเรียนบ้านบางเบ้า 51. โรงเรียนบ้านปะเดา 
อำเภอเกาะกูด 52. โรงเรียนบ้านมะนาว 
33. โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว  
34. โรงเรียนบ้านคลองเจ้า  
35. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตสุทธิวงษ์)  

โรงเรียนขยายโอกาส (จำนวน 27 โรงเรียน)  

อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง 
1.โรงเรียนบ้านคลองประทุน 9.โรงเรียนบ้านดอนสูง 
2.โรงเรียนวัดสะพานหิน 10.โรงเรียนบ้านเกษมสุข 
3.โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) 11.โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 
4.โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 12.โรงเรียนบ้านหนองบัว 
5.โรงเรียนคลองขวาง 13.โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 
6.โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 14.โรงเรียนวัดฆ้อ 
7.โรงเรียนวัดแหลมหิน 15.โรงเรียนวัดตาพลาย 
8.โรงเรียนวัดวัง(ก่ิม บุญอยู่ อุทิศ) 16.โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฏร์บำรุง) 
 17.โรงเรียนบ้านโป่ง 
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๒๕ 

โรงเรียนขยายโอกาส (ต่อ) 

อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ 
18.โรงเรียนบ้านจัดสรร 23.โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 
19.โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 24.โรงเรียนบ้านคลองจาก 
20.โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล อำเภอแหลมงอบ 
21.โรงเรียนบ้านหนองบอน 
22.โรงเรียนบ้านปะอา 

25.โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน 
     (สวนราษฏร์บำรุง) 
อำเภอเกาะช้าง      

 26.โรงเรียนวัดสลักเพชร 
 27.โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 

โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวน 42 โรงเรียน)  
อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง 
1.โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 23.วัดดินแดง  
2.โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 24.โรงเรียนบ้านมณฑล 
3.โรงเรียนบ้านบางปรง 25.โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 
4.โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 26.โรงเรียนวัดท่าหาด 
5.โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 27.โรงเรียนวัดพนมพริก 
6.โรงเรียนบ้านสวนใน 28.โรงเรียนวัดสลัก 
7.โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 29.โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 
8.โรงเรียนวัดตะกาง 30.โรงเรียนบ้านคลองศอก 
9.โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)       (เพ่ิมประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 
10.โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 31.โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
11.โรงเรียนวัดหนองคันทรง อำเภอคลองใหญ่ 
12.โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 32.โรงเรียนบ้านโขดทราย 
13. โรงเรียนวัดแหลมกลัด 33.โรงเรียนวัดห้วงโสม 
อำเภอแหลมงอบ 34.โรงเรียนบ้านตาหนึก 
14.โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 35.โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
15.โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ อำเภอบ่อไร่ 
16.โรงเรียนวัดบางปิดบน 36.โรงเรียนบ้านมะนาว 
17.โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 37.โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 
18.โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง      38.โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 
19.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 39.โรงเรียนบ้านจัดสรร 
     อำเภอเกาะกูด 40.โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 
20.โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว อำเภอเกาะช้าง 
21.โรงเรยีนบ้านเกาะหมาก(สถติสุทธิวงษ์) 41.โรงเรียนบ้านบางเบ้า 
22.โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด       42.โรงเรียนวัดวชัคามคชทวีป 
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๒๖ 

ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2561 - 2563    
  การพัฒนาการศึกษาในช่วงปี ๒๕61 – ๒๕63 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยปรากฏผลการดำเนินงานดังนี้ 
  ด้านโอกาสทางการศึกษา  พบว่า มีการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกประเภท          
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่าง
ทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ ส่งผลให้สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ครบ
ทุกคนและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน การเฝ้าระวัง รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ส่งผลให้การดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
    ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความสามารถของผู้ เรียนระดับชาติ (National Test : NT ผลการ
ทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และผลการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียดดังตาราง  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
              ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนผู้เข้าสอบ Mean S.D. Max Min Median Mode 

ภาษาไทย 1,271 58.69 16.14 96.00 17.75 60.00 66.50 
ภาษาอังกฤษ 1,270 42.30 20.08 100.00 5.00 37.50 30.00 
คณิตศาสตร์ 1,271 29.53 13.74 100.00 0.00 25.00 25.00 
วิทยาศาสตร์ 1,270 39.75 12.84 85.45 6.95 38.00 33.55 

 จากตาราง แสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
50 ขึ้นไปนอกนั้นมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 50 
 

ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
              (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ในการทดสอบ 
              ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2561 2562 2563 เพ่ิม-ลด 

2563-2562 Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ภาษาไทย 58.67 14.36 51.38 13.66 58.69 16.14 7.31 
ภาษาอังกฤษ 38.22 16.00 32.58 14.97 42.30 20.08 9.72 
คณิตศาสตร์ 39.45 19.49 34.45 14.66 29.53 13.74 -4.92 
วิทยาศาสตร์ 41.91 11.94 36.24 12.99 39.75 12.84 3.51 

จากตาราง แสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบในปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาษาไทย (58.69) 
ภาษาอังกฤษ (42.30) และวิทยาศาสตร์(39.75)     
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๒๗ 

ตารางท่ี 7 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน    
ผู้เข้าสอบ 

Mean S.D. Max Min Median Mode 

ภาษาไทย 224 51.74 15.79 87.50 12.50 52.50 45.00* 
ภาษาอังกฤษ 224 29.20 9.36 62.50 5.00 27.50 25.00* 
คณิตศาสตร์ 224 21.36 8.70 52.00 4.00 20.00 24.00 
วิทยาศาสตร์ 224 28.78 7.03 49.60 11.80 27.80 27.20 
 จากตาราง แสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 50  นอกนั้นมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 50 โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ภาษาไทย (51.74)  ภาษาอังกฤษ (29.20) วิทยาศาสตร์ (28.78) และคณิตศาสตร์ (21.36) 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
              ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ในการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2561 2562 2563 เพ่ิม-ลด 

2562-2561 Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ภาษาไทย 53.99 13.85 55.42 13.02 51.74 15.79 -3.68 
ภาษาอังกฤษ 26.48 6.77 29.18 8.27 29.20 9.36 0.02 
คณิตศาสตร์ 26.63 9.95 24.09 11.02 21.36 8.70 -2.73 
วิทยาศาสตร์ 35.51 9.05 29.70 7.08 28.78 7.03 0.92 

จากตาราง แสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบในปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ   

ตารางท่ี 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
                ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT )  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 
ประเทศ 74.14 71.86 73.02 
สังกัด 74.13 72.23 73.20 
ศึกษาธิการภาค 76.01 72.08 74.06 
จังหวัด 75.41 72.01 73.75 
เขตพ้ืนที ่2563 75.85 72.33 74.14 
เขตพ้ืนที ่2562 72.56 73.57 73.06 
ผลต่าง 3.29 -1.24 1.08 
เพ่ิม /ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม 
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๒๘ 

       จากตาราง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             
ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง            
มีผลการประเมินรวมทั้ง  2 ด้าน เพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ   
                ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

ประเทศ 40.47 47.46 43.97 
สังกัด (สพฐ.) 41.30 47.76 44.53 
ศึกษาธิการภาค 40.09 47.70 43.90 
จังหวัด 41.10 48.94 45.02 
เขตพ้ืนที ่2563 40.96 47.93 44.44 
เขตพ้ืนที ่2562 47.47 48.45 47.96 
ผลต่าง -6.51 -0.52 -3.52 
เพ่ิม /ลด ลด ลด ลด 

       จากตาราง  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ   
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 พบว่าผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านความสามารถด้านภาษาไทย มีผลการประเมิน
รวมทั้ง  2 ด้าน ลดลง   
 

กรอบแนวคิดการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2562 มาตรา 9 
และมาตราที่ 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ระยะแรกให้สิ้นสุดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และเพ่ือให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาตราด จึงนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ. 2563-2565 
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่        ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด รวมถึงผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มากำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยคำนึงถึงความ        
ท้าทายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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๒๙ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
 

เป้าหมาย 
  1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
      1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคง  มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
      1.5 มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
  2. ความม่ังคั่ง 
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง   การผลิต การค้าการลงทุน  
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ  
  3. ความย่ังยืน 
      3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  
      3.2 มีการผลิตและการบรโิภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  
     3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
 

 วัตถุประสงค์ 
1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๓๐ 

 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการสร้างความมั่นคง 

                   1.1 ความสุขของประชากรไทย  
                   1.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
   2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
    ๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     4.๑ ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
    4.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     5.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    6.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
    6.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
    6.๓ ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
    6.๔ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า  เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน  23 ประเด็น (ข้อมูล : พฤศจิกายน 2561) ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

1.1 แผนแม่บท  1 ความมั่นคง 
1.2 แผนแม่บท  2 การต่างประเทศ 

   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1. แผนแม่บท 3 ประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
2.2 แผนแม่บท 4 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.3 แผนแม่บท 5 ประเด็นการท่องเที่ยว 
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2.4 แผนแม่บท 6 ประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2.5 แผนแม่บท 7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
2.6แผนแม่บท 8 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.7 แผนแม่บท 9 ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2.8  แผนแม่บท 23 ประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.1 แผนแม่บท 10 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    3.2 แผนแม่บท 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    3.3 แผนแม่บท 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    3.4 แผนแม่บท 13 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
            3.5 แผนแม่บท 14 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 แผนแม่บท 15 ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.2 แผนแม่บท 16 ประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4.3 แผนแม่บท 17 ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 

   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
       5.1. แผนแม่บท 18 ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
          5.2 แผนแม่บท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
      6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 แผนแม่บท 20 ประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
6.2 แผนแม่บท 21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.3 แผนแม่บท 22 ประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

              และแผนแม่บท  24 แผนแม่บทเฉพาะกิจ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID เป็น
มาตรการรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
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2. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
    นโยบายหลัก 12 ด้าน  
   ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
       ๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบําบัดทุกข์ และบํารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
       ๑.๒ ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดําริ ให้เป็นแบบอย่างการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี  
ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน  
       ๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิด การมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย 
  ๒. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
      ๒.๒ ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและการมีส่วน
ร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง 
สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม         
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ   
      ๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้ งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ 
และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้ เสพผ่านกระบวนการทาง
สาธารณสุข   
  ๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
        ๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมี
วินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อ
ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
     ๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และ ชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย                     
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือการเป็น ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก    
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 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   
      ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม      
            ๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน  การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ ได้
มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ   
      ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว   
   ๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนา
เชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่ มีศักยภาพ รวมทั้ งพัฒนา ทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและทำธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากข้ึน อาทิ  
การพัฒนายุวมัคคุเทศก์  
      ๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ  
   ๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของชาติ           
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสาร        
ไร้สายในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อ
จำนวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้าน
การศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน  
      ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
   ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม ผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเทค โนโลยี  
แหล่งเงินและการระดมทุน  เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนําเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน 
นวัตกรรม และดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง    
  ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
      ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
             ๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา
ตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่ อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ
ที่คํานึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและ
สุขภาพ  การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ  
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๓๔ 

   ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลายของเด็กแต่ละ
คนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
      ๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่   
   ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต
และพัฒนาครู ที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ 
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  
   ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศในอนาคต และ
เป็นผู้ เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับ การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน   
      ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
กําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กําลังคนที่กําลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิต กําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น   
      ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย   
   ๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึง ความจําเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จําเป็น รวมถึงจัด
ให้มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียน
ระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง ให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับ
เยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
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   ๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการ การดําเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษา ในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา 
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
   ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดย
มีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต 
   ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต้อง
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ   
      ๘.๗ จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เน้นออกแบบหลักสูตรระยะ
สั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยใน
พ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไป
พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้าน การศึกษาและการดำรงชีวิต 
  ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
      ๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง จัดให้มีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับ ความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ  
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๓๖ 

 ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
       ๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญ กับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้
ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้ง
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน  และป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุก
ทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ำซ้อน เร่ง
คืนพ้ืนที่ป่า โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทำกิน ได้อย่าง
เหมาะสม นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เสี่ ยงต่อการถูกบุกรุกและ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์
สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
        ๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาด 
ที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว  และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้ง 
จัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถ รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชน    
ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่
ขั้นวางแผน การนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุง 
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น       
        ๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ที่มีความสำคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่าง
ทันทีและทุกเวลา 
        ๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
ประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์  และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ
ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำงานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
อย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง
และผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง ความเชื่อมั่น ศรัทธา และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุง
สวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทำงาน 
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๓๗ 

 ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม   
        ๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและ ระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสํานึกของคนในสังคม
ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม  และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
  ๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  
  ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก      
  ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  ๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
      สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริม
การเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล 
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่ งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  
  ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำ     
  ๙. การ แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้     
   ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย   
  ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ   
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๓๘ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ 
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิด
โอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนา
คน ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย       
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ  
ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี              
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
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  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ 
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก          
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่ าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
            ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครั ว 
สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง 
อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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      1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
  1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
      2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
                 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
                 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
         2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 ตัวชีว้ัด 
                เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
        ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่การมีคุณธรรม จริยธรรม 
    เพ่ิมข้ึน 
                เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
                        2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
        ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
                2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 
                 ตวัชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
        ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
        เป้าหมาย 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 
        ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
        ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 
  3. แนวทางการพัฒนา 
        3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม           
ที่พึงประสงค์ 
              3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
       3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
      3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
      3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
                          1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
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           2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
              3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการ
ฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
    3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่ เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้
แนะนำ และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
               3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้
ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
           3.3.6 จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
                3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
                  3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับ 
   การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา
และ สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้
ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี 
และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ 
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๔๒ 

 1. วัตถุประสงค์ 
          1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์ คะแนน ร้อยละ 
50  มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง 
      3. แนวทางการพัฒนา 
       3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ ำสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
            3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครั วเรือน การสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออก
จากโรงเรียนกลางคัน 
      3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ ให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
                3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ เท่าเทียมกัน 
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย  
                1) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ
ที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  
             2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  
       3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
        3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ 
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๔๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
            ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวง
กว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1. วัตถุประสงค์ 
      1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
      ตัวชีว้ัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
  3. แนวทางการพัฒนา 
      3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศขยะน้ำเสีย
และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
   3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
            ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
      1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการ ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
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๔๔ 

      1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
      เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
      ตัวชีว้ัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
      ตัวชีว้ัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มข้ึน 
      เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส    
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
     ตัวชีว้ัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
      เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ  
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
      ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
      3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
            3.1.1 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ เพ่ือป้องกัน
การกระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
            3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึงความ
มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
            3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติ
สุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์
และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
      3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
            3.2.7 ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ 
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน             
ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 
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๔๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                   ในสังคมไทย 
           เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
 1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
      1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
      1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความ 
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
      ตัวชีว้ัด  3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 
 3. แนวทางการพัฒนา 
      3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
             3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 
      3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
           1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม
ในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับ
การปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือ
ผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           2) พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทำอย่างจริงจัง 
          7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในกลุ่มประชาชน 
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๔๖ 

          3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
                    3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
          4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
            ให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
       ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
    ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานบุคลากรและระบบมาตรฐาน 
       ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 3. แนวทางการพัฒนา 
      3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
             3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก          
การดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน 
       3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
             3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
             1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  
    2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
     3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
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๔๗ 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9 
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ จัดทำขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ 
พัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วม        
ในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคมผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและพร้อม
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กำหนดโดยมีกรอบทิศทางและเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่สนองหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม 
(Character duration) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และรองรับกับโครงสร้างประชากร บริบท
การจัดการศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา ๔ ประการ   
  ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
   ๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ   
  ๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุง่สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๔. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ  
  ๑. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
  ๒. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity)   
  ๓. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality)     
  ๔. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency)   
  ๕. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
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๔๘ 

ยุทธศาสตร์ /เป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
             1.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
             1.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   1.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   ๒.๑ กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    
   ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน   
   ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
   ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
   ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
   ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
   ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
   ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
   ๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
   ๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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๔๙ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ          
   ๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
   ๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้  
   ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
   ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
   ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ                  
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
   ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๕๐ 

5. แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและ
สังคมโลก อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กับ                
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน
สังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือได้ประเมินสถานะของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้น
แล้ว จึงสามารถกำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
 ๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
  ๒. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากการทดสอบระดับชาติ 
  ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  ๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  ๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาที่ทำงานให้  
  ๗. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
  ๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  ๙. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  ๑๐. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
  ๑๑. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  ๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี  
  ๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
  ๑๔. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
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๕๑ 

๓. วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 
  “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากระทรวง 
ศึกษาธิการ 
  “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  “มีคณุภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต 
  “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
  “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
๔. พันธกิจ 
  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๖. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
    ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
      ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
     ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
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๕๒ 

     กลยุทธ์ 
      ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
      ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
      ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
    ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
             ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
      ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
      ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
      ๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร
ที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
      ๔. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ 
      ๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
      ๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและ
ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      ๔. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   ๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
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๕๓ 

      ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
เพ่ิมจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความ
สนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
      ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา  
      ๓. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
      ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
      ๕. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
      ๖. จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
      ๗. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพ่ิมข้ึนต่อปี 
      ๘. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 
      ๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
      กลยุทธ์ 
      ๑. เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
      ๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      ๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
      ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
      ๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  ๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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๕๔ 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ 
เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้ง
สามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ 
      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
      ๒. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
      ๓. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ปี  
      ๔. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา 
      ๕. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
      ๖. จำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
      กลยุทธ์ 
      ๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
      ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 
      ๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
      ๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 

  ๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร  
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล     
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
       ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
       ๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
       ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า ๓๐ Mbps 
       ๓. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
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๕๕ 

      กลยุทธ์ 
       ๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
และไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
       ๒. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพเป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน 
       ๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทำงานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
      ๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และ
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
       ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
       ๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
       ๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
      ๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
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๕๖ 

6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นโยบาย 
  1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 
  2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม  
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลัง
สอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand 
โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
  จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  
         1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  
         1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน)  
         1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
         1.4 e-book  
         1.5 e-office e-mail และ document  
         1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  
         1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
  2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding   เป็นต้น 
  3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skl) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
         3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  
         3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  
         3.3 วัยแรงาน  
         3.4 ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอาชีพที่เกิดข้ึนใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่  
      4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  
         4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
  5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 
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๕๗ 

               เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
             - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข
และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
             - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา 
           - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
          - การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
          เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 
ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
  6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์
จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงาน
กลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานทุก
ระดับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับ ให้เป็น
สถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
  7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 
  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
  9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
  10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
  11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
  12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
  13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 
          - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 
          - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform 
:DEEP) 
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๕๘ 

          - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP) 
          - จัดทำ "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
          - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 
          - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digtal เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
          - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสด์และทักษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่  21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
          - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 
          - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
          - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 
          - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
          - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
          - ฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
        - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
        - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
          - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
          - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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๕๙ 

 7. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวตรีนุช เทียนทอง  วันที่ 29 มีนาคม 2564           
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ   
  “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ”  หรือ  “TRUST” ให้กับสังคม 
          “TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ”  
           เป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน 
กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง 
  T ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) 2  
   R ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ)  
   U ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว)  
  S ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา)  
  T ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 
  รูปแบบการทำงาน “TRUST” คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ 
“การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาโดยตลอด                    
ซึ่ง “TRUST” จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและ กระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจของตน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความ ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน (Participation) ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  นโยบายการจัดการศึกษา 
  ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก         
ในศตวรรษ ที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  
  ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา 
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการ 
เรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ 
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  
  ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ(NDLP) และการ 
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย 
ดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง กว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ประสิทธิภาพ          
การบริหารและการจัดการศึกษา  
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๖๐ 

  ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบบริหารและการ 
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี 
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน บุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล 
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ 
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
  ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  
  ข้อ ๗ การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ  
เป็น การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษา และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพใน สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
  ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน           
ที่ เกี่ยวข้อง นำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ  
  ข้อ ๙ การศึกษาเพ่ืออาขีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษา ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีส่วนช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
  ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัด การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ใน การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
  ข้อ ๑๑ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
  ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 
 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๖๑ 

   นโยบายเร่งด่วน   
   1.การผลักดันโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายเดิม
ของศธ.ที่ต้องการขับเคลื่อนให้แต่ละชุมชนได้มีโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 โรงเรียนขึ้นไป ซึ่งจะช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา  
  2. ความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยถือเป็น พ้ืนที่ปลอดภัย จาก
การบูลลี่และการทารุณกรรมเด็ก  
  3.ความรู้เรื่องดิจิทัลและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยจะประสานความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลการศึกษา หรือบิ๊กดาต้า  
  4.การขับเคลื่อนภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สถาบัน
อาชีวศึกษาท่ีมีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง 
 วาระเร่งด่วน (Quick Win)  
  วาระที่ ๑ เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม   
  วาระที่ ๒ หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  
  วาระท่ี ๓ Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศ ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง  
  วาระที่ ๔ ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความ เป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ เทคโนโลยีปัจจุบัน  
  วาระที่ ๕ พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและ รายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
  วาระที่ ๖ การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย  
  วาระที่ ๗ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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๖๒ 

8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาส 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมือง           
ที่รู้สิทธิและหน้าที่  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ  
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
 
เป้าประสงค์ 
  1.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๖๓ 

  3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  4.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
  6.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 

 นโยบาย 
 1.ด้านความปลอดภัย  
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยภิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส 
     2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
     2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก           
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง            
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
     3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
      3.4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิผล 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 
     4.3 บริการจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -
3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
     4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
      ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
      ตัวชีว้ัด 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี 

2565 
1 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ 
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม 
แบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนา การ
จัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา  

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานร่วม 

1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู  บุคลากร ทาง
การศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ความ
เสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

สพฐ. (ฉก.ชน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สอ. สตผ.) 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ 
ป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 

สพฐ. (ฉก.ชน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สนก.) 

3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

สพฐ. (สวก.) สพท. 
รร. 

สพฐ. (สทร. สกก. 
ฉก.ชน.) 

4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม ของ
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความ
ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

สพฐ. (สทร.) สพท. 
รร. 

สพฐ. (ศบศ.) 

5. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์        
การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 

สพท. รร.  

6. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การ
แสดงออกท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น 
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ 
และยา     เสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

สพฐ. (ฉก.ชน.) 
สพท. 
รร. 

 

7. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง 
เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ 
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่
สงบ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สพฐ. (สพร.) สพท. 
รร. 

สพฐ. (สพก.จชต. 
ฉก.ชน.) 

 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๖๖ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
      1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
      2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 

2565 
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา และ

พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 
คน 3,315,554 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการ
ค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้
ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มี
คุณภาพ  ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สนผ.)  
สพท. รร. 

สพฐ. 
(สวก. สศศ.) 

2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
การศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

สพฐ. (สนผ.)  
สพท.รร. 

สพฐ. (สวก. 
สบว. สมป. 
ศบศ. สนก.  
สศศ.สพก.จชต.) 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม 
และประสานช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้
มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ที่จำเป็นในการ
ป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 

สพฐ. (สนผ.)  
สพท.รร. 

- 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๖๗ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัด และประเมินผล
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก 
พิการและเด็กด้อยโอกาส 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. รร. 

สพฐ. 
(สทร. สวก.) 

5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทาง
การศึกษา 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.  รร. 

สพฐ. (สนก.) 

6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. รร. 

สพฐ. (สนผ.) 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
      1.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
      2.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
      4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่จำเป็น       
ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ร้อยละ 41.33 
5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 90 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๖๘ 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ การ
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ร้อยละ 10 
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล ร้อยละ 10 
9. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
โรงเรียน 220 

 
    แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

   คุณภาพผู้เรียน 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สู่การปฏิบัติ 

สพฐ.  
(ทุกสำนัก) 
สพท. รร. 

- 

2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) สพฐ. (สวก.) 
สพท.  รร. 

สพฐ. (สบว. 
สมป. สนก. 
ศบศ. ศนฐ.) 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิด
ขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา 
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของ
ประเทศ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท.  รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ. 
ศนฐ. สทศ.) 

4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่
นำไปสู่ Digital Life & Learning 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. รร. 

สพฐ. (สวก. 
สบว. ศบศ. 
สนก. ศนฐ.) 

5. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถ ตาม
ศักยภาพ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. รร. 

สพฐ. (สนก.) 

 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๖๙ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

  คุณภาพครู  
6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ 

Active Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับชั้น 
สพฐ. (สวก. 
สนก.) สพท.รร. 

สพฐ. 
(สนก. ศนฐ.) 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียน
การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ ในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะในสังคม
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมืออาชีพ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท.รร. 

สพฐ. (สนก.) 

8. ส่งเสริม  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี การพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล ส่งเสริม
การทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตามมาตรฐานนานาชาติ
ของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

สพฐ. (สพร.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(กพร. สน. 
ศบศ.) 

  หลักสูตรและอ่ืน ๆ  
9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ 
Career Education , Competency Building , Creative Education 

สพฐ. (สวก.)  
สพท.รร. 

สพฐ. (ศนฐ.) 

10. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment 
for Learning) ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ของสถานศึกษา โดยให้มี
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและ
อัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based 
Assessment) และการประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) เป็นต้น 

สพฐ. (สทศ.)  
สพท.  รร. 

สพฐ. (ศนฐ.) 

11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการจัดการ
เรียนรวม 

สพฐ. (สศศ.)  
สพท.รร. 

สพฐ.  
(สนก. (ศรต.) 
สมป. ศนฐ.) 

12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มี 
การขยายผล 

สพฐ. (สนก.)  
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สบน. สทศ.) 

13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ 

สพฐ. (ศบศ.)  
สพท.  รร. 

- 

14. บูรณาการการศึกษาเพ่ือ การศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบ
อาชีพ หรือการมีงานทำตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

สพฐ. (สวก.)  
สพท. รร. 

สพฐ. (สมป. 
ศนฐ. สนก.) 

15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สวก.)  
สพท.  รร. 

สพฐ. (ศนฐ.) 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๗๐ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 
16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง กับบริบทพื้นท่ี 
สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศ
การศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

สพฐ. (สพร.)  
สพท.  รร. 

- 

17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ เป็น
เลิศ (HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพ
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

สพฐ. (ศบศ.)  
สพท.  รร. 

- 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
      1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
การนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการ
บริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
      3.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
      4.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 
  ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 
ที่เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 80 

2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

สัดส่วน 3 : 2 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 
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๗๑ 

   แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนอง
ความต้องการ ที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุก
ประเภท รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ 
กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการ ทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดย
สามารถเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ 

สพฐ. (สทร.)  
สพท. รร. 

สพฐ. (สนผ. สพร. 
สทศ. สศศ.) 

2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก 

สพฐ. (สทร.)  
สพท.รร. 

สพฐ. (สนผ. สนก. 
สทศ. สศศ.) 

3. ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพทุกระดับ 

สพฐ. (สทร.)  
สพท. รร. 

สพฐ. (สนก.) 

 การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
4. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถ

ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สพฐ. (สนก. 
(ศรต.)) สพท.รร. 

- 

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา ที่มีคุณภาพ 

สพฐ.(สอ. สนผ. 
สนก.) สพท.รร. 

- 

6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง มี
คุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

สพฐ.(สนผ. สนก. 
(ศรต.)) สพท. 
รร. 

- 

7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้
มี โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

สพฐ.(สนก.  
(ศรต.)) สพท.รร. 

- 
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๗๒ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานร่วม 

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
และพ้ืนที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

สพฐ. (สนผ. 
สพก.จชต.) สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สวก.) 

9. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา 
นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร และ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. (สบน.) สพท. 
รร. 

- 

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้
สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

สพฐ. (สทศ. ศนฐ.) 
สพท. รร. 

- 

การบริหารงบประมาณ 
11. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อน 

นโยบาย ตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา 
ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจายอำนาจการบริหาร และ
งบประมาณไปสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง 
และติดตามประเมินผล 

สพฐ. (สนผ. สคส. 
สตผ. สน. 
และทุกสำนัก) 

- 

12. สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสม 

สพฐ. (สนผ. สศศ.) 
สพท. 

- 

การบริหารงานบุคคล 
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.)  

สพท. รร. 
สพฐ. (สนก.) 

14. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการ
สร้างสุข ในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรม
การให้บริการ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ 
พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 

สพฐ. 
(กพร. สพร. ศบศ.) 
สพท. 

- 

15. บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครู        
ที่ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ 
ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สพฐ. (สพร.) สพท. 
รร. 

สพฐ. (สนผ.) 

 
 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๗๓ 

9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ. 2564 - 2565 
  

วิสัยทัศน์  
  “การศึกษามีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิต  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  

พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  2. สนับสนุนการดำเนินชีวิตดว้ยวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน  

เป้าประสงค์รวม  
  ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคในพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ประเด็นยุทธศาสตร์   
  1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
  2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  3. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
        5. การส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
               ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
             2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความ   
                เหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดน    
    3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
       และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
ตัวช้ีวัด   1) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
               พระมหากษัตริย์และจัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            2) ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนที่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา  
                ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป (เพ่ิมข้ึน)  
    3) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง  
        วิชาการและวิชาชีพ  
    4) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    5) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
        เกี่ยวกับภัยคุกความในรูปแบบใหม่  
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมรณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๗๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา  
               ทวิศึกษา)  
            2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
            3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและ ภาษา  
              ต่างประเทศท่ี 2 ของผู้เรียน  
    4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพ่ิม 
       ทางเศรษฐกิจ  
ตัวช้ีวัด   1) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
             2) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
                 และระดับอุดมศึกษา  
    3) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบ 
                 อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
    4) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
    5) ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิศึกษาและทวิภาคีที่เพ่ิมขึ้น  
    6) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
                 ถึงปริญญาตร ี 
    7) ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับการพัฒนา 
                  เพ่ิมขึ้น 
   8) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
    9) จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายใน 
                 และต่างประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต 
      อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
    2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน  
       และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่  
    3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม  
       จริยธรรม และความเป็นพลเมือง  
    4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
ตัวช้ีวัด 1) ร้อยละของครูตามแผนการผลิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  
   2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด  
  3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร 
       ที่คุรุสภาให้การรับรองและผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ  
  4) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการสวัสดิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
  5) ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล 
        ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๗๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
       ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
                และกลุ่มเป้าหมาย  
    2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
                ตลอดชีวิต 
    3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
ตัวช้ีวัด   1) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี  
    2) ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
    3) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ 15-17 ปี  
    4) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา  
    5) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ  
                  ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  
   6) จำนวนผู้เรียนทุกระดับท่ีได้รับทุนการศึกษา  
   7) จำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
   8) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV,  
                ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  
   9) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps  
         10) จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและจัดกำรศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  1. ส่งเสริม สนับสนนุ และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิด  
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่เก่ียวข้องด้านการเสริมสร้าง  
      คุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด  1) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญ 
       ของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้ 
       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  
   2) ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพ 
       ชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
   3) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ  
       สร้าง เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
   4) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  
        จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน  
   5) จำนวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
        ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
   6) จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
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๗๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1. บริหารการจัดการเน้นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต  
    2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงาน 
        ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
    3. พัฒนาการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่จังหวัดตราด  
ตัวช้ีวัด   1) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
    2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการผลิตกำลังแรงงานตามความ  
        ต้องการกำลังคนของประเทศจำแนกตามระดับการศึกษา  
    3) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนบัสนุนการศึกษาของภาคเอกชนภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย 
        เมื่อเทียบกับรัฐ  
    4) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด    
   8 ประเด็นหลัก 8 ประเด็นรอง   
   1. ประเด็นหลัก เป็นแนวทางที่มีความสำคัญมากเป็นพิเศษต้องนําไปสู่การปฏิบัติ สามารถหวังผล            
ได้เชิงประจักษ์และบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
      1.1 ส่งเสริมพัฒนาภาษามากกว่า 2 ภาษาทุกระดับ 
      1.2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
      1.3 ส่งเสริมการใช้ ICT ในด้านการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการและการสื่อสาร 
      1.4 จัดหลักสูตรเสริมทักษะด้านอาชีพเพ่ือการมีงานทำที่เป็นเอกลักษณ์ทุกสถานศึกษาในจังหวัดตราด 
      1.5 เพ่ิมหลักสูตรพิเศษหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด 
      1.6 เร่งรัดการประกันคุณภาพภายใน (คุณภาพผู้เรียน ครู สถานศึกษา) 
      1.7 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      1.8 ส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
  2. ประเด็นรอง เป็นแนวทางที่มีความสำคัญอันดับรองลงมาโดยให้พิจารณาเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
      2.1 จัดให้มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 
      2.2 ส่งเสริมกระบวนการแนะแนวด้วยการมีส่วนร่วม (ครู ผู้ปกครอง นักเรียนรุ่นพี่ และสถาน 
ประกอบการ) 
      2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
      2.4 พัฒนาโรงเรียนให้มีโรงเรียนชั้นนําในจังหวัด 
      2.5 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
      2.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      2.7 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 1 โรงเรียนเด็กพิเศษ ต่อ 1 อำเภอ 
      2.8 ส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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๗๗ 

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดตราด   
   กรอบแนวทางในการดำเนินงาน  การติดตามประเมินผล  และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) กำหนด     
  เป้าหมายที่ 4    สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ  อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย10 เป้าประสงค์ (7 เป้าประสงค์ 3 แนวทาง) **                    
แนวทางการติดตามและการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย    
    4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มี คุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573   
     4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมสำหรับ การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573    
     4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573   
     4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับ การจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 
2573   
     4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่ม           
ที่เปราะบาง  ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573   
     4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสู ง 
สามารถอ่านออกเขียนได ้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573    
     4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง  
การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชม ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วย
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573  
    4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา         
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และ เพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจาก
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล สำหรับทุกคน   
    4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐ กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ  และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและ  ประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี 
พ.ศ. 2573  
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๗๘ 

     4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูใน ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐ
กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573   
 
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จการขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติ   
  1. ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ ควรประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความ
เข้าใจ กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้รับรู้และมีความเข้าใจ รวมทั้ง กำหนดให้การ
ขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงาน เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อน SDG4 Roadmap ไปสู่การ
ปฏิบัติ  
  2. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องรับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ควรพัฒนารูปแบบและ 
วิธีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาพรวม และเป้าหมาย
การพัฒนา ที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ รวมถึง
องค์กร ทั้งในและ ระหว่างประเทศ เพ่ือให้เห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง กับการ พัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยใช้รูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่ายทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล รวมถึงการ
เผยแพร่ผ่านทาง website ของกระทรวง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  3. กลไกการขับเคลื่อน มีปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษา 
โดยรัฐ มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและ 
ทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่ง สอดคล้องกับ
เป้าหมายการ พัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  
  4. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศ Science Technology and Innovation ที่เกี่ยวข้องกับ 
เป้าหมายของ SDG4 Roadmap ที่บูรณาการและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน และการ
รายงาน ต่อสาธารณชน 
  การขับเคลื่อนครอบคลุมการดำเนินการหลัก 6 ด้าน 
  1. การสร้างการตระหนักรู้ 
  2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ  
  3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  4. การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5. ภาคีการพัฒนา 
  6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๗๙ 

10. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มาตรฐานที ่๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ การบริหารจัดการที่ดี  
      1.๑  ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย 
      1.๒  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.๓  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
      1.๔  การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร 
                     และการจัดการศึกษา 
      1.๕  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.๖  การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
      2.๑  การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ  
             สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
      2.๒  การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้าง 
   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
      2.๓  การส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  
  เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2.๔ การนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

    3.๑  การกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.๒  การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับสำนักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
      3.๓  การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว  
   เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบัน   
   ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
      3.๔ การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ  
      1.๑ พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น  
   และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
     1.๒  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ 
   ของสถานศึกษา 
     1.๓ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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๘๐ 

      1.๔ ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
   ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      1.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
   การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.๖  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      1.๗  จัดทำวิจัยส่งเสริมการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
      1.๘  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
      1.๙  ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน  
   สังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ  
      2.๑  การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
   และความต้องการ 
     2.๒ การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
      2.3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
      2.๔ การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
      3.๑  การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
    และความต้องการ 
      3.๒ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม  
   โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
      3.๓  การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น  
   มืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3.๔ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
      4.๑ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
      4.๒ การจัดทำสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
      4.๓ การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 
      4.๔ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      4.๕ การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
       4.๖ การจัดสวัสดิการ สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4.๗ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 



 
 

           
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด  

  

๘๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
      การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก ๔ ด้าน  
      และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานที ่๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
      ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย 
ประสบความสำเร็จตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
               เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
      สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
      3.๑ ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
      3.๒ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
      3.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : 
   O-NET) 
     3.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      3.๕ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ตามหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      3.๖ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      3.๗ ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  ศึกษาต่อ 
              ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
      4.๑ จำนวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
      4.๒ อัตราการออกกลางคันลดลง 
       4.๓ อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
    และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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๘๒ 

      4.๔ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
    และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
         ๑) เด็กพิการเรียนรวม 
    ๒) เด็กด้อยโอกาส 
      ๓) เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
      4.๕ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
      4.๖ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
               การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงาน 
ราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป 
โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศท่ี ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรางวัล
เทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา  
              รวมทั้งการให้บริการ 
      ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
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๘๓ 

ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
การศึกษาสถานภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
       จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 
104 แห่ง 1 สาขา นำผลที่ได้จากข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมายกร่าง และดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  อันประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรทางการศึกษา             
ในสังกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  แผนระยะปานกลาง 5 ปี เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2564 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร แบบ 2S4M ด้านจุดแข็ง (Strengths)  และ
จุดอ่อน (Weaknesses) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบบ STEP  ด้านโอกาส และอุปสรรค  เพ่ือกำหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาคุณธรรม สู่คุณภาพที่เป็นเลิศ ของผู้เรียน 
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเด็นสำคัญสรุปได ้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 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
การบริหารจัดการศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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๘๔ 

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

ด้านผลผลิตและ
บริการ  
S2:Service  
 

 

   1. สถานศึกษาในสังกัด ประสบ
ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
สามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างได้  
   2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯและ
ความต้องการของผู้เรียน ทำให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
   3 .สถานศึกษาสามารถให้บริการแก่
ชุมชนและ หน่วยงาน เช่น หอ้งประชุม 
สนามกีฬา แหล่ง เรียนรู้ ส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ชุมชนกับ
สถานศึกษา 
   4. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน
การเขียนเพ่ิมข้ึน 
   5. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
NT สูงกว่าระดับประเทศบางด้าน 
   6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมผ่าน
เกณฑ์สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
   7. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากวิชาการ มาใช้ในกระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
   8. สถานศึกษามีมาตรการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด มีระบบดูแลช่วยเหลือ 
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้มแข็ง ครูเอาใจใส่
ผู้เรียน 
   9. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษา จากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียนอยู่ใน ระดับที่ต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ มีปัญหา      
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   2. สถานศึกษาขาดแคลน 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้ครอบคลุม
ภารกิจเชิงนโยบาย ครูไม่ครบชั้น   
มีภารกิจงานด้านอ่ืน ๆ อกเหนือจาก
ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
มากเกินไป 
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๘๕ 

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

บุคลากร  
M1:Man 
 

   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ มี
ความภาคภูมิใจ ในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ
จากสังคม ส่งผลให้มีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน  
   2. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและมี
วิทยฐานะเพ่ิมขึ้น 
   3. มีผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.และ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่เข้มแข็ง สามารถเป็นที่ปรึกษา ทางด้าน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงาน
ทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่น 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   1. สถานศึกษาขาดแคลนครูและ
มีครูสอน ไม่ตรงวิชาเอก ส่งผลให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีภาระรับผิดชอบงานสอนหลาย
วิชา อีกทั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
นอกเหนือจากงานสอน ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
 

ด้านประสิทธิภาพ 
ทางงบประมาณ 
M2:Money 
 
 

   1. หนว่ยงานทางการศึกษาได้รับการ
สนับสนุน งบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน         
ส่งผลให้ หน่วยงานทางการศึกษา          
มีงบประมาณในการบริหารจัดการใน 
ระดับหนึ่ง  
   2. หนว่ยงานทางการศึกษามี
แผนปฏิบัติการ แผน บริหารงบประมาณ
ที่ชัดเจน ส่งผลให้มีการใช้ งบประมาณ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   3. หนว่ยงานทางการศึกษามีการ
เร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ให้
เป็นไปตามแผนและ ทันในปีงบประมาณ 
ส่งผลให้ หน่วยงานทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

   1. การบริหารและการใช้
งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
   2. กระบวนการใช้จ่าย
งบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   3. กระบวนการนำคณะกรรมการ
สถานศึกษา มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการงบประมาณยังไม่
เข้มแข็ง 
   4.ระเบียบการบริหารจัดการ
งบประมาณเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้
สถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องชัดเจน 
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๘๖ 

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

ด้านอาคารสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์  
M3 :Material    
 
 

   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับ 
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมร่มรื่น และอาคาร
สถานที่เพียงพอสวยงามเหมาะสมเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 
   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาใน
โครงการพิเศษที่มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้เสริม
ศักยภาพผู้เรียน 
   3. มีการบริหารจัดการด้าน ICT การ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการข่าวสาร 
ซ่อมบำรุง และคำแนะนำด้าน IT 

   1.สถานศึกษามีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่มีอายุการใช้งานมา
นานเสื่อมโทรม ไม่เพียงพอ   
   2. สถานศึกษามีงบประมาณ    
ในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ/
เหมาะสม 
   3.สถานศึกษาขาด สื่อเทคโนโลยี 
วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

ด้านบริหารจัดการ  
M4: 
Management 
 

   1. เขตพ้ืนที่การศึกษามีนโยบาย และ
ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบายระดับชาติ สามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
   2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบควบคุม 
กำกับ นิเทศ ติดตามประเมินผล และดูแล
ช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบ       
ทุกด้าน 
   3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
   4. หนว่ยงานทางการศึกษามีการบริหาร
จัดการ โดยมีองค์คณะบุคคล ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและบริหาร 
จัดการศึกษามากข้ึน 
   5. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบริหารจัดการศึกษา 

   1. การบรหิารการรายงาน และ
ติดตามงานในระบบอิเลกทรอนิกส์        
แต่การสนับสนุนวสัดุอุปกรณ ์
ยังไม่ทันสมัยและเพียงพอกับการ
ดำเนินงาน 
   2. การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั่ว
โลก รวมทั้งผลกระทบต่อการศึกษาใน
หลายแง่มุม ตั้งแต่การปิดเรยีน ปรับมา
ใช้การสอนผ่านกลไกต่างๆ ถึงแม้จะ
เปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับ
การเรียนในห้องเรียน เด็กมีปัญหาทั้ง
การเรียนที่ต้องหยุดชะงัก ไปจนถึง
ความไม่พร้อมของผู้ปกครอง การขาด
แคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต การใช้เวลาหน้าจอมาก
เกินไป ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ทำให้
เกิดความเครียดทั้งเด็กและคร ู
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๘๗ 

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านสังคม 
วัฒนธรรม  

(Social culture 
Factors = S)  

   1. จังหวัดตราดมีปราชญ์ชาวบ้านและ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย ช่วย
ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   2. ท้องถิ่น ชุมชนมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่าง สงบสุขโดยนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

   1. การรับแบบอย่างทางวัฒนธรรม
ด้านวัตถุทำให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็กและเยาวชน   
   2. ปัญหาครอบครัวหย่าร้างแตกแยก 
การย้ายถิ่นฐานทำกิน ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษา     
   3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนปิด
เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  
เด็กและเยาวชนไปโรงเรียนไม่ได้           
ต้องเรียนที่บ้าน เรียนทางอินเทอร์เน็ต 
ขาดภูมิคุ้มกันในการกลั่นกรองการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนาน
เกินไปทำให้ติดโทรศัพท์ ขาดการ           
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน จะยึด 
ตัวเองเป็นศูนย์กลาง อยู่ในโลกของ
ตัวเองไม่สนใจผู้อื่น ขาดการฝึกทักษะ
การตระหนักรู้ในตนเอง  
(Self-awareness) การจัดการ        
กับตนเอง (Self-management)             
การตระหนักรู้ทางสังคม                        
(Social awareness) การรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจ (Responsible decision 
making) และสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
(Relationship skills) ส่งผลให้เด็กมี
พฤติกรรมทางสังคมที่ไม่เหมาะสม              
อาจเพ่ิมความรุนแรง ส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตในภายหลัง 
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๘๘ 

ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

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
รวดเร็วทำให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ  งบประมาณในการ
พัฒนาไม่เพียงพอ  
   2. เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันใน
การ กลั่นกรองการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และ คอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดปัญหา
ด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การ
ติดเกมคอมพิวเตอร์ขาดทักษะชีวิตด้าน
ค่านิยมและความสัมพันธ์กับครอบครัว
และสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ   
(Economic 
Factors: E)  
 

   1. ความต้องการของตลาดแรงงานมี
ส่วนกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา
และประเด็นสำคัญ การน้อมนำแนว
พระราชดำริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" มาเป็น แนวทางในการจัด
การศึกษา ส่งผลให้การดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  
   2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า 
การเกษตร การท่องเที่ยว ทำให้เกิด 
ความต้องการกำลังแรงงานที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น 

    1. จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
รัฐบาลสั่งปิดสถานที่  เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 
สถานประกอบการต้องปิดกิจการเป็น
การชั่วคราว และสถานประกอบการ      
บางแห่งปิดกิจการ ผู้ปกครองตกงาน  
กระทบต่อรายได้พ้ืนฐานการเป็นอยู่     
เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน          
ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา       
เพ่ิมมากขึ้น 
    2. การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงกับ
ประชาชนบางกลุ่ม เกิดความแตกต่าง
ของรายได้   
    3. ค่าครองชีพสูง เกิดการจ้างแรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบ้าน ทำให้มีอัตราการ
ว่างงานเพ่ิมขึ้น  
    4.การกำหนดหลักสูตรทางการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดตราด ยัง
ไม่ สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงานในจังหวัด ส่งผลให้ ผู้เรียน
จบออกมาแล้วไม่มีตลาดแรงงาน 
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๘๙ 

ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการเมืองและ
กฎหมาย   
(Political& Legal 
Factors: P) 
  

 

   1. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
มีความชัดเจน เข้มแข็งสามารถนำไป
ปฏิบัติได้ 
   2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชัดเจนและทั่วถึง  
   3. มีทิศทางในการพัฒนาองค์กรอย่าง
ชัดเจน ต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  
   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ให้ ความสำคัญกับการจัด
การศึกษา  สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เป็น 
จำนวนมาก ส่งผลให้สถานศึกษา        
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเพ่ิมหน่วยงาน (ศึกษาธิการจังหวัด) 
การลดอัตรากำลังภาครัฐทำให้เกิด
ความขาดแคลนบุคลากรส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนเกิดความ
ล่าช้าขาดประสิทธิภาพ 
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๙๐ 
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๙๑ 

ส่วนที่ 3  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เน้นบริหารจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ 
(Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา (Stakeholder) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
กำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกำกับดูแลตนเองอย่างเป็นระบบใหญ่ 
(Meta-system) ระบบเชิงซ้อน (Complex system) แต่ละระบบมีระบบย่อย (Sub-System) ประกอบด้วย 
  1. คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Steering Committee) ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 9  กลุ่ม 1 หน่วย  
  2. คณะขับเคลื่อนภารกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา             
ที่รับผิดชอบกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม  
  3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 11 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยประธานศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคล บริหารและ         
จัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยึดมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงได้
กำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนภายใต้วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์(Vision)  
  “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาทุกระดับได้มาตรฐาน มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และส่งเสริมความ
เป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง
โอกาสความเท่าเทียมเสมอภาค และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีงานทำ นำเทคโนโลยี  
ต่อยอดนวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่างสมดุล” 
 
คำนิยามวิสัยทัศน์ 
        คุณภาพ  หมายถึง   ผู้เรียน   ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็น “ผู้มีคุณภาพ”  

                      สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “องค์กรคุณภาพ” 
        เป็นเลิศ   หมายถึง   ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสำนักงาน 

        เขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศในระดับชาติ 
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หมายถึง  การใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต มีสติ ปัญญา  
                                          และความเพียร ความพอเพียงในการดำรงอยู่และปฏิบัติตน  
                                            บนพื้นฐานของทางสายกลาง  



            
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๙๒ 

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม มีวินัย และ

สติปัญญา เป็นคนเก่ง คนดีและมีคุณภาพ มีทักษะพร้อมในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถ           
ในการเข้าแข่งขันในเวทีโลกได้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม ความพอเพียง และความเป็นไทยอย่าง
สมดุล  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง เพ่ือให้ผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีมาตรฐานและคุณภาพ   ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมีงานทำ 
ทักษะชีวิต และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดได้ 

๓. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และค้นคว้าหาความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือการศึกษาที่มีงานทำมีทักษะชีวิต และส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนา            
ต่อยอดได้ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ        
อย่างเป็นระบบ มีหลักประกันคุณภาพและน่าเชื่อถือ ในสังคมอย่างทั่วถึง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่เพ่ิม
สูงขึ้น 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 

1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  มีวินัย และสติปัญญา 
พร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบวินัย เข้าใจ
สังคม และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะชีวิต เพ่ือป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัย 

2. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เข้าสู่การแข่งขันมีงานทำและสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนา  ให้จัดการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ ที่ เท่าทันยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ           
อย่างทั่วถึง ผลิตผู้เรียนได้คุณภาพและสมดุล 

4. การจัดการศึกษาเป็นระบบคุณภาพครบวงจร ได้รับความเชื่อถือจากสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
และเท่าเทียม 

จุดเน้นองค์กร   
 กายภาพเด่น เน้นมาตรฐาน ผสานนโยบาย จุดขายอาชีพ Active Technology มีนวัตกรรมนำวิถีพอเพียง 
หยุดเสี่ยงโควิด ดำเนินชีวิตแบบ New Normal 
 
ค่านิยมองค์กร 

ยิ้ม รับ ทัก ไหว้ 
 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๙๓ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
       ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
             ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง ในการจัดการ
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบ
ความปลอดภัยต่าง  ๆ  สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้  

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัย พิบัติ ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
      1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
      2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ 
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  



            
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๙๔ 

             ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 70 
2 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 

และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความ
จำเป็น  

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

4 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด และ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

ร้อยละ 80 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
      1.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น           
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
      2.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้อง
กับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
      3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม  
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
      4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มี คุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 80 
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 90 
3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนา การจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ  40 
5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ร้อยละ 90 
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๙๕ 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ การเตรียม
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนำนำชาติตามโครงการ PISA   

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ร้อยละ 10 
8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 10 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
      1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหาร 
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
      3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
      4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
              ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ฝ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๙๖ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วิสัยทัศน์ : “สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดการศึกษาทุกระดับได้มาตรฐาน  มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และส่งเสริมความ
เป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างโอกาส 
ความเท่าเทียมเสมอภาค และพัฒนา  กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เน้นการมีงานทำ นำเทคโนโลยี ต่อยอดนวัตกรรม 
สู่การเปลี่ยนแปลงในโลกสากล บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อยา่งสมดลุ” 
                        

พัน
ธกิ

จ 

   ๑. พัฒนาผูเ้รยีนระดบัปฐมวัยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม มีวินยั และสติปญัญา เป็นคนเก่ง 
คนดแีละมคีณุภาพ มีทกัษะพร้อมในศตวรรษที่ ๒๑ เพิม่สมรรถนะและขีดความสามารถ  ในการเข้าแข่งขันในเวทโีลกไดเ้ตม็
ตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังคณุธรรม ความพอเพยีง และความเปน็ไทยอย่างสมดลุ  
   ๒. ส่งเสรมิ สนบัสนนุการสร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งเสมอภาคเท่าเทยีมและทั่วถึง เพื่อใหผู้้เรียนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีมาตรฐานและคณุภาพ   ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการมีงานทำ ทักษะชีวิต และสามารถ
สรา้งสรรคน์วัตกรรมให้ทัน ต่อการเปลีย่นแปลงและต่อยอดได ้
   ๓. พัฒนาผูบ้รหิารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และคน้คว้าหาความรู้ สรา้งนวตักรรมที่ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างมีคณุภาพ เพื่อการศกึษา 
ที่มีงานทำมีทักษะชีวิต และส่งเสรมิผู้เรียนใหส้รา้งสรรคน์วัตกรรม พัฒนาต่อยอดได ้
   ๔. ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ใหส้ถานศึกษามีการบรหิารจดัการศึกษาอยา่งมปีระสทิธิภาพ มีคณุภาพอยา่งเปน็ระบบ มี
หลักประกันคณุภาพและน่าเช่ือถือ ในสังคมอยา่งทั่วถึง และมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนรู้ที่เพิ่มสูงขึ้น 
 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 

   1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านท้ังร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  มีวินัย และสติปัญญา พร้อมเข้ารับ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบวินัย เข้าใจสังคม และใฝ่รู้          
ใฝ่เรียน มีทักษะชีวิต เพื่อป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัย 
   2. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑       
และได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เข้าสู่การแข่งขันมีงานทำและสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนา  ให้จัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
ที่เท่าทันยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีคุณภาพอย่างทั่วถึง ผลิตผู้เรียนได้คุณภาพ
และสมดุล 
   4. การจัดการศึกษาเป็นระบบคุณภาพครบวงจร ได้รับความเช่ือถือจากสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเท่าเทียม 
 

จุด
เน

้นอ
งค

์กร
 

 

กายภาพเด่น เน้นมาตรฐาน ผสานนโยบาย จุดขายอาชีพ Active Technology มีนวัตกรรมนำวิถีพอเพียง หยุดเสีย่งโค
วิด ดำเนินชีวิตแบบ New Normal 

ค่า
นิย

มอ
งค

์กร
 

 

ยิ้ม รับ ทัก ไหว้ 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๙๗ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ต่อ) 
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ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ได้รับ
การดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ และภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพ 
แวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี 

เป
้าป

ระ
สง

ค์เ
ชิง

กล
ยุท

ธ์ 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน           
มีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 
 

กล
ยุท

ธ ์

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใ 
นศตวรรษที่ 21 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา 

 

   1.ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และความภูมิใจในความเป็นไทย 
   2.ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพให้
เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
   3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มี
ความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ 
เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู 
    4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
: SDGs) โดยเฉพาะ SDG เป้าหมายที่ 4 
การศึกษาที่มี คุณภาพและสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา มี
การนำระบบข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สถานศึกษาและพื้นที่
นวัตกรรมได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีความ
คล่องตัวและเอื้อต่อการ
บริหาร และการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสม
กับบริบท 
   3. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา     
มีการบริหารงบประมาณ 
และการบริหารงานบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 
   4.สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา     
มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 

  1.เด็กปฐมวัยได้เข้า
เรียนทุกคน มีพัฒนาการ
สมวัย 
  2.ประชากรวัยเรียน
ระดับการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคจนจบ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
   3.ผู้เรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
   4.เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ออกจากระบบการศึกษา 
เด็กตกหล่น และเด็ก
ออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือ ให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   5.เด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 

0 



            
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด 

 

๙๘ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ต่อ) 
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                                         แผนภูมิที่ 4  แสดงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
                                      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 
 

กล
ยุท

ธ ์ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษที่ 21 

 

ตัว
ชี้ว

ัด 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา 

 

   1.อัตราการเข้าเรียน
สุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
   2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการ ทาง
การศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจำเป็น 
  3.ร้อยละของผู้เรียน
ที่ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ 

นักเรียนยากจน 
   4.ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตาม ความถนัด 
และความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
 

1.ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมี
คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
   2.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
   3.ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการพัฒนา การจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21 
   4.คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) 
   5.ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับช้ันประถม ศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
   6.ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ การ
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ใน
การประเมินระดับนำนำชาติตาม
โครงการ PISA 
   7.ร้อยละของสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา 
   8.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
คัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 
 

   1.ร้อยละของผู้เรียนที่       
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ทุกรูปแบบ 
   2.ร้อยละของสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท 
   3.ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ดำเนินการ
ตามแนวทาง ในการจัดการ
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถ ปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่(New 
Normal) 
  4.ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีแผน/มาตรการในการ
จัดการภัย พิบัติ ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ โรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รองรับวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) 
   5.ร้อยละของบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการ
จัดระบบความปลอดภัย
ต่าง  ๆ  สามารถนำความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 

 

   1.ร้อยละของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล 
   2.ร้อยละของ
สถานศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา ในเขต
พื้นที่ลักษณะพิเศษ และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทพื้นที่ 
 3.ร้อยละของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ที่ฝ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 
    

 

0 

0 



 

 
 

๙๙ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด    

 
ตารางที่  13    แนวทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กลยุทธ์ที่  1    ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ  
                                  และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและรองรับวิถีชีวิตใหม่  
                                  รวมถึงการจัดสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 
2565 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ 

85 ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

15,000 สศ. 

2.ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง ในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ ปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 

80 เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

20,000 อก. 

3.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
จัดระบบความปลอดภัยต่าง  ๆ  สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่
โรงเรียนได้ 

80 

4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ           
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) 

80 

 
 

ส่วนที่ 4 
  แนวทาง 
การพัฒนา
การศึกษา 
ปีงบประมาณ

   
พ.ศ. 2565 



 

๑๐๐ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
 พ.ศ.2565)  สพป.ตราด    

กลยุทธ์ที่  2   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
         2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        3. ผู้เรียนที่มีความ สามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
        4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 
2565 

1.อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 70 การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานการรับ
นักเรียน  

12,000 สศ. 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจำเป็น 

80 พัฒนาความรู้ครูด้านการให้คำปรึกษาและ
การสื่อสารให้กำลังใจอย่างมีคุณภาพแก่
นักเรียน 

100,000 สศ. 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ยากจน 

20 การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของ
สถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข  

19,000 สศ. 

4.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

80 นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

70,000 นศ. 

 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐๑ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด    

กลยุทธ์ที่  3   ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
         อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจ 
         ในความเป็นไทย 
       2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะ 
         และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 
       3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ   
         จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
      4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG  
         เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มี คุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 
2565 

1.ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

80 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.ตราด (ปฐมวัย)  30,000 นศ. 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี 
ขึ้นไป 90 

ส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

400,000 สศ. 

พัฒนายุวฑูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 15,000 นศ. 
3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

80 ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 

15,000 นศ. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
นักเรียน “สานฝัน งานอาชีพ ตลาดนัดออนไลน์ สพป.
ตราด” ประจำปี 2565 

20,000 สศ. 

 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=615549fcb1678f763618358a
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=615549fcb1678f763618358a


 

๑๐๒ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
 พ.ศ.2565)  สพป.ตราด    

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 
2565 

4.คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 40 

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 

312,000 นศ. 

5.ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 
ศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

90 พัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ PLC (Professional 
Learning Community) 
 

50,000 นศ. 

6.ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับ การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนำนำ
ชาติตามโครงการ PISA 

70 

7.ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตาม พหุปัญญา 

10 

8.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา           
พหุปัญญารายบุคคล 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการเรียน
รวมในสถานศึกษา 

30,000 สศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐๓ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565)  สพป.ตราด    

กลยุทธ์ที่  4   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ 
      2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา 
         อย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
       3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
       4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 
2565 

1.ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

80 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา 

36,000 สทส. 

 2.ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ใน
เขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

80 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 

30,000 นศ. 

4.ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา      
ที่ฝ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

80 พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 
ข้าราชการครู บุคลากร สพป.ตราด ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 

10,000 กม. 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
100,000 

อก. 

4.ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา      
ที่ฝ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ต่อ) 

80 การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา    

20,000 ตส. 

การขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติ 15,000 นผ. 
 



 

๑๐๔ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
 พ.ศ.2565)  สพป.ตราด    

 



 
           แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  สพป.ตราด 
 

๑๐๕ 

 ส่วนที่  5  
การบริหารแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 

 
  การนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยการขับเคลื่อน
ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะดำเนินการโดยใช้หลักการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ดังนี้ 
  1. การเชื่อมโยงและบูรณาการการศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   นโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 - 2564)   แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-
2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ. 
2563-2565 ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบริบท ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งจะต้องบูรณาการ แผนงานโครงการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ และ เกิดการระดม
ทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนการสื่อสารส่งเสริมกลไกในการดำเนินการให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กำหนด  
         2. การติดตามประเมินผลและทบทวน จะต้องมีการตรวจติดตาม ประเมินผล และทบทวนการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการบริหารจัดการบูรณาการการศึกษา 
ตลอดจนศึกษาวิจัยและริเริ่มคิดค้นหรือพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 
         3. การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการพัฒนาการศึกษา 
         4. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) และองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy-Focused 
Organization)  
         การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด            
เป็นการการบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์   4 กลยุทธ์    
         กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 



 

 
                  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)   สพป.ตราด 
 

๑๐๖ 

   เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  สถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้เป็นองค์กรคุณธรรม            
มีคุณภาพที่เป็นเลิศ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัด           
ร่วมรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนพัฒนาฉบับนี้  จัดทำ
รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวมถึงการ
สร้างกลไกการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือแก้ไข ปรับปรุง  ชี้แนะ          
การดำเนินการในแต่ละโครงการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ แนวนโยบาย และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงานแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือทบทวนแผนเป็นระยะ และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขหรือกำหนดแผนใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  สพป.ตราด 
 

๑๐๗ 

 

 
 
 

 

    

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

แผนภูมิที่ 5  แสดงการนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 
 

วิสัยทัศน์  :   “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาทุกระดับได้มาตรฐาน  มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง  และส่งเสริมความ เป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  สืบสาน    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างโอกาสความเท่าเทียมเสมอภาค และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการมีงานทำ  นำเทคโนโลยี ต่อยอดนวัตกรรมสู่การ
เปลี่ยนแปลงในโลกสากล บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่างสมดุล” 

 
 

    - พันธกิจ 
    - เป้าประสงค์ 
    - ยุทธศาตร์ 
    - ตัวชี้วัด 

 

 แผนปฏิบัติการ 
 โครงการ /กิจกรรม 
   - ระยะเวลา 
   - ผู้ปฏิบัติ 
   - งบประมาณ 
 ควบคุม กำกับ ติดตาม 
 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

ตัดสินใจ ทบทวน 
 
 

 สถานการปัจจุบัน 
 
 

 
การเปลี่ยนแปลง 
- นโยบาย 
 

เสร็จสิ้นโครงการ/ 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

 



 

 
                  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)   สพป.ตราด 
 

๑๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  สพป.ตราด 
 

๑๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)   สพป.ตราด 
 

๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  สพป.ตราด 
 

๑๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)   สพป.ตราด 
 

๑๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  สพป.ตราด 
 

๑๑๓ 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)   สพป.ตราด 
 

๑๑๔ 
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