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            ส่วนที่ 3 

ทิศทางการด าเนินงาน 
และการบริหารงบประมาณ 

  

                                                                                        

        ทิศทางการด าเนินงาน 

  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดให้มีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น            
เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กำร เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  กลยุทธ์ และจุดเน้นกำร
ด ำเนินงำน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกันก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำร
งบประมำณไว้ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับ
สำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยอย่ำงมีควำมสุข 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร  
 3. ส่งเสริมและพัฒนำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ  
 4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม บนหลักกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 
 5. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

ค่านิยมขององค์การ 
 พัฒนำงำน  บริกำรดี  มีคุณธรรม  น ำสังคม 
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 เป้าประสงค์ 

 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและ
มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 

 ยุทธศาสตร์  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ก ำหนดยุทธศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้  

 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

 2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 5. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 6 ด้ำน ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 1. ส่งเสริมความม่ันคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” 
มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร 
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี 
สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นใน
กำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ปลูกฝังและ
เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ 
สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถำนบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
และควำมเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของ
คนไทย 12 ประกำร 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 
 

2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมใน
รูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรงในรูปแบบ
ต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
 

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น เขตพัมนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสำมเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพ้ืนที่ชำยแดน เขตเศรษฐกิจ 

6. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่
ละประเภทมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท
ของพ้ืนที่ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำน ำหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

2. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมม่ันใจในกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียน
อย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ  
4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

3. พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำม
ศักยภำพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและ
ประเมินผล ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 

 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ให้มี
ควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรในระดับท่ีสูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ 
มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำม
ช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ กำรอ่ำน กำร
เขียน ผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 8. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักกำรอ่ำน 

2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิด วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และ
คิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
 

 

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 มีผลกำรทดสอบคะแนน
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ด้ำนภำษำ ด้ำน
ค ำนวณ และด้ำนเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป มีจ ำนวน
เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
10. ผูเ้รยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศกึษำปีท่ี 6 มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปใน
แต่ละกลุม่สำระมจี ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
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แนวทำง ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ 
คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ
ศำสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำปลูกฝังทักษะ
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับ
นักเรียน 

2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ี
หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำในกำจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ผลิต จัดหำและใช้
สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำ
สำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะ
อำชีพอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม) 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ) ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็ม
ตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 

 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร 
PISA (Programme for International Student 
Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA (Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำน
ต่ำง ๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 

3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น 
สะเต็มศึกษำ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรคิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0กระบวนกำรคิด 
และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้อง
กับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 
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 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 21 ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนวิจัย

และน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
วิจัยในชั้นเรียนและน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล 

 

 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทั้งระบบเชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทย
ฐำนะในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น TEPE Online 
(Teachers and Educational Personnels 
Enhancement Based on Mission and Functional 
Areas as Majors) ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) กำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ    

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำ
รับกำรพัฒนำผ่ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรทีทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำย 

 2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนด กำร
ก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำร
ประเมินและกำรพัฒนำ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

3. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
แผนอัตรำก ำลังในกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งตรงควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ 
4. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
ระบบกำรประเมินและกำรพัฒนำครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 ส่งเสริมประชำกำรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำร
เข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอ
ภำค 

1. ร้อยละ 100 ของประชำกำรวัยเรียนภำคบังคับ
ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
2. ร้อยละ 90 ของประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน 
และสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพในระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศัก
ภำพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศัก
ภำพในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ 
เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่เลข
ประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะ เต็มตำมศักยภำพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT) กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1 
เครือข่ำยขึ้นไป 

 
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1  พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำร
ก ำกับติดตำมตรวจสอบและประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับใช้จำ่ยงบประมำณ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสทิธิภำพ มีกำรก ำกับ ดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยดึหลักธรรมำภิบำล 

1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนคำ่ใช้จำ่ยเพื่อ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจัดท ำแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณสอดคล้องแนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร
สนับสนนุค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนบุำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มี
มำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับได้รบักำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 

1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำม
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนทีป่ระสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ 
(ICU), โรงเรียนประชำรัฐ(ดีใกลบ้้ำน), โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ,โรงเรียนมำตรฐำนสำกลฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละ
ประเภทมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบรบิทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้
เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่มีประสิทธผิล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนัก
บรหิำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำและองค์คณะบุคคล ที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ ์

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและบุคลำกรที่มีผลงำน
เชิงประจักษ ์
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐำน (Area-base Management),รูปแบบกำรบริหำร
แบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERS” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง 

2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแผนบูรณำ
กำรจัดกำรศึกษำ 

2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
รูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต 
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึ้นไป 
 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมด้วย
พลังประชำรัฐ 

 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักใน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำร
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสำธำรณชน ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใน สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือก
ผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรประสำน
ข้อมูลกับสถำบัน หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในกำร
คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิ  20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ  สพป. ปทมุธานี  เขต  2 
 

                                            

 ความมั่นคง 

1.ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

 

1.อบรมพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ลูกเสือช่อสะอาด 

2.พัฒนาคุณภาพทักษะวิชาการสู่
ความเป็นเลิศศิลปหตักรรม 

3. ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

4.การพัฒนาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.การพัฒนาบุคลากรครูดา้น
เทคนิคการสอน การเขียน
แผนการจัดการเรยีนรู ้
6.เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
นักเรียนแกนน ากลุ่มเครือข่ายนคร
รังสิต 

7.ขับเคลื่อนการน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่กระบวนการจดัการ
เรียนรู้อย่างยัง่ยืน 

สร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   และส่งเสริม

การจัดการศึกษา  เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในกำร 

1.พัฒนาคณุภาพการจัดประสบการณ์ เชิงบูรณาการ
แบบ สหวิทยาการระดับปฐมวัย ในกิจกรรมสะเต็ม 
ศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM  Education) 
2 เพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้เพื่อยกระดับ  คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินระดบันานาชาตติาม 
3.ปรับปรุงหลักสตูรการศกึษาข้ัน  พืน้ฐานตามแนวทาง 
หลักสตูรแกนกลาง  ปรบัปรุงใหม่ ปี 2560 
4.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 67  ปกีารศกึษา 2560 
5.เข้าค่ายคณติศาสตร์หรรษา เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
6.ยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของนกัเรียน 
7.การพฒันาวินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
8.เพิ่มประสิทธิภาพบคุลากรสู่คณุภาพผู้เรียน 
9.การพฒันาครสูู่นกัเรยีนด้านการยกระดบัผลการ
ทดสอบระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O–NET) 
10.ประชุมเชิงปฏิบตักิารพัฒนาการจดัการเรียนรูค้รูใหม่
สู่ครูมืออาชีพ 
11.ส่งเสริมการสร้างอาชีพใหแ้กน่ักเรียน 
12.การพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่
ยกระดบั  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
13.ยกระดับคณุภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

1.การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานราชการทั่วไป เจา้หน้าที่
ธุรการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 
นักการภารโรง 

2.พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

3.พัฒนาสมรรถนะและทักษะการ
จัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเขาถึงบริการทาง

การศึกษา 

 

1.ส่งเสริมทักษะทางการวิจยั 
การศึกษาบูรณาการคุณภาพ  
การบริหารจัดการเรียนรูแ้นวใหม่ 
2. การพัฒนาโรงเรียนใน
โครงการด้วยรักและห่วงใย 
3.เตรียมรับเสด็จ ร.ร.ด้วยรักและ
ห่วงใยจ.อุดร 
4.การพัฒนาใช้ระบบ VDO 
Conference ในการประชุม 
อบรม สมมันาภายใน สพป.ปท.2 
5.ประกวดสื่อการเรยีนการสอน 
ดิจิทัล (DLIT,DLTV) 
6.พัฒนาครูแกนน าด้าน ICTและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

1.เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2.พัฒนาครูสู่ความเป็น
เลิศด้าน การใช้สื่อ
เทคโนโลยีส าหรับครูมือ
อาชีพ  เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning  
 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมให้ทกุภำคส่วนมีสว่น

ร่วมในกำรจัดกำรศกึษำ 
 

1.จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน สพป.ปท.2 
2.สนับสนนุการบริหารจัดการส านักเขตพื้นที่ สพป.ปท.2 
3.รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สพป.ปท.2  
4. ก.ต.ป.น: การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการนิเทศ -
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
5. เสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง 
6.พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ผ่านการปฏิบัติ
จริง และการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ 2561 
7.ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 
8.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 61 
9.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  การเงิน การบัญชีและพัสดุ
ระดับ ร.ร.  
10.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษา สพป.ปท.2 
11.การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 และการจัดตั้ง
งบประมาณปี พ.ศ. 2562   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและ
สิง่ก่อสร้าง 
12. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ 
สพป.ปท. 2 จาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
13.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
14.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
15.เรียนรู้สภาพจริง สพป. ปท.2 ก่อนแต่งตั้ง ผอ.สพป. 
16. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ร.ร ขนาดเล็ก สู่
ความย่ังยืน 

17. งบบริหารส าหรับงานนโยบายส าคัญ เร่งด่วน 
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