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ข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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สวนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ สถานท่ีต้ัง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ต้ังอยูบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง ถนนเทศบาล ๔
ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ ๗ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองอางทอง
อําเภอไชโย อําเภอปาโมก อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสามโก และอําเภอแสวงหา 

๑.๒ พื้นท่ีรับผิดชอบและอาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชางจังหวัดสิงหบุรี 
ทิศใตติดตอกับอําเภอผักไห และอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก และอําเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ภาพที่ 1 แผนท่ีเขตจังหวัดอางทอง 
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๒. ภารกิจของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ใหมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อทําหนาท่ีในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๓๖ และใหมีอํานาจหนาท่ี
เกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. พัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 
3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๕ ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี ้

๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

๒. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว 

๓. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๖. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๘. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๙. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๖ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ (๑๐) เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพรอมรับการปรับเปล่ียนมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/N52/m33-39.html#36
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เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยแบงสวนราชการตามการโครงสราง
บริหารงานโดยองคคณะบุคคลประกอบดวยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี ้

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ               

จังหวัดอางทอง(กศจ.) 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ             

จังหวัดอางทอง (อกศจ.)  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลฯ (กตปน.) 

สถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผูอํานวยการ 

สพป.อางทอง 

รองผูอํานวยการ 

สพป.อางทอง 

กลุมบริหารงานการเงินฯ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล กลุมอํานวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กลุมกฎหมายและคดี 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กลุมโรงเรียน 

กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพฯ 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองรับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน๗ อําเภอ 
โดยกําหนดโรงเรียนท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียงออกเปนกลุมโรงเรียน จํานวน ๑๔ กลุมโรงเรียนและ ๓ กลุมเครือขายดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
กลุมโรงเรียน 14 กลุม  กลุมเครือขาย 3 กลุม 

กลุมสามโก (๑๐ โรงเรียน) 

กลุมบานนายแทน (๑๑ โรงเรียน) 

กลุมแสวงหาพฒันา (๙ โรงเรียน) 

กลุมวิเศษเมืองทอง (๑๕ โรงเรียน) 

กลุมเมืองทองสัมพันธ (๑๑ โรงเรียน) 

กลุมพัฒนมิตร (๑๓ โรงเรียน) 

กลุมดอกแกว (๗ โรงเรียน) 

กลุมขุนอินท (๑๑ โรงเรียน) 

กลุมพระตําหนัก (๑๒ โรงเรียน) 

กลุมจินดามณี (๙ โรงเรียน) 

กลุมปาโมก (๙ โรงเรียน) 

กลุมเครือขายฯ ระดับประถมศึกษา 

กลุมเครือขายฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมเครือขายฯ ระดับปฐมวัย 

กลุมไชโยบูรพา (๙ โรงเรียน) 

กลุมเกษไชโย (๖ โรงเรียน) 

กลุมศูนยเจาพระยา (๑๐ โรงเรียน) 
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๓. ขอมูลพืน้ฐานดานการจัดการศกึษา 

เขตพื้นท่ีบริการ  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเขตพื้นท่ีบริการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๗ อําเภอ 

ดังรายละเอียดตารางท่ี ๑ – ๒ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงเขตพื้นท่ีบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

อําเภอ พื้นท่ี(ตร.กม.) จํานวน จํานวนเทศบาล/อบต. 

ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

เมืองอางทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ 3 ๘ 

ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑ ๒ ๓ 

ปาโมก ๘๐.๘๕๔ ๘ ๔๗ ๑ ๖ 

โพธิ์ทอง ๒๑๙.๔๑๔ ๑๕ ๑๑๐ ๕ ๙ 

วิเศษชัยชาญ ๒๒๔.๗๐๒ ๑๕ ๑๒๖ ๗ ๙ 

สามโก ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗ ๑ ๒ 

แสวงหา ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑ ๒ ๖ 

รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๒1 ๔๓ 

ที่มา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดอางทอง, 2564 
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ภาพที่ 2 แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนประชากรในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

อําเภอ/เทศบาล จํานวนประชากรแยกตามเพศ รวม 

ชาย หญิง 
อําเภอเมืองอางทอง  26,559 29,406 55,965 

อําเภอไชโย  10,927 11,687 22,614 
อําเภอปาโมก  13,265 14,529 27,794 

อําเภอโพธิ์ทอง  24,886 27,406 52,292 
อําเภอวิเศษชัยชาญ  30,932 33,723 64,655 
อําเภอสามโก  9,152 9,964 19,098 

อําเภอแสวงหา  16,672 17,494 34,166 
รวม 132,393 144,191 276,584 

ที่มา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดอางทอง , 2564 จํานวนประชากร : ไมรวมประชากรแฝง 

 

4. ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโรงเรียนสังกัดจํานวน ๑๔2 โรงเรียน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 1,441 คนนักเรียน ๑8,589 คน ดังรายละเอียดตารางท่ี ๓–6 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงจํานวนโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน  จํานวนโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 1 – 120 คน 92 
โรงเรียนขนาดกลาง 120 – 600 คน 47 
โรงเรียนขนาดใหญ 601 – 1,500 คน 1 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 1,501 คน ข้ึนไป 2 
รวม 142 

ที่มา : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

ตารางท่ี ๔ แสดงจํานวนโรงเรียน หองเรียนและนักเรียน จําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ โรงเรียน หองเรียน นักเรียน 
อําเภอเมืองอางทอง  21 242 4,440 

อําเภอไชโย  15 134 1,619 
อําเภอปาโมก  9 80 930 
อําเภอโพธิ์ทอง  32 298 3,291 

อําเภอวิเศษชัยชาญ  35 331 4,684 
อําเภอสามโก  10 87 968 

อําเภอแสวงหา  20 192 2,657 

รวมท้ังสิ้น 142 1,364 18,589 
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ที่มา : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ตารางท่ี ๕ แสดงจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

อําเภอ 

จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ครู 

ผูบ
ริห

าร
 

ครู
ผูส

อน
 

พ
นัก

งา
น

รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

ง 
ปร

ะจํ
า 

อัต
รา

จา
ง

ชั่ว
คร

าว
 

อําเภอเมืองอางทอง  21 211 6 9 45 292 

อําเภอไชโย  10 98 2 4 23 137 
อําเภอปาโมก  7 52 1 4 19 83 

อําเภอโพธิ์ทอง  19 184 13 13 49 278 
อําเภอวิเศษชัยชาญ  27 230 9 12 59 337 
อําเภอสามโก  8 66 1 1 22 98 

อําเภอแสวงหา  18 153 8 5 32 216 

รวม 110 994 40 48 249 1,441 

ที่มา : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนบุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

รายการ ขาราชการ พนกังานราชการ ลูกจางประจํา 
ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. 1 - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - - - 3 
กลุมอํานวยการ 6 1 5 5 17 
กลุมนโยบายและแผน 5 - - - 5 
กลุมบริหารงานบุคคล 8 - - - 8 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 5 1 - 1 7 
กลุมบริหารงานการเงินฯ 6 - - 1 7 
กลุมนิเทศติดตามฯ 7 - - - 7 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1 - - - 1 
กลุมพัฒนาขาราชการครูฯ 1 - - - 1 
กลุมกฎหมายและคดี 2 - - - 2 
หนวยตรวจสอบภายใน 2 - - - 2 

รวมท้ังสิ้น 47 2 5 7 61 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
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สวนที่ ๒ 
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการตามนโยบาย
จุดเนนและกลยุทธ สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใชแผนปฏิบัติการ
ประจําปเปนแนวทาง เนนการบริหารงานแบบองครวมทุกภาคสวนมีสวนรวมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
การใหบรกิารและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีผลการดําเนินงานดังนี ้

๑. ดานคณุภาพการศกึษา 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖3 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละจําแนกตามระดับ 

เขตพื้นท่ี สังกัด (สพฐ.) ประเทศ 

การอานออกเสียง 81.31 74.13 74.14 

การอานรูเรื่อง 79.32 72.23 71.86 
รวม ๒ สมรรถนะ 80.41 73.20 73.02 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง 
 

 

ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖3
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยภาพรวมและรายสมรรถนะสูงกวาระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 

 

81
.3
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.3

2

74
.1

3

72
.2

374
.1

4

71
.8

6

การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง

ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา 2563

ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ปการศึกษา  ๒๕๖2–๒๕๖3 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 
ความ 

สามารถ 

ปการศกึษา  ๒๕๖2 ปการศกึษา  ๒๕๖3 ผลตางระหวาง 
ปการศึกษา 

   ๒๕๖2/๒๕๖3 
ระดบั สพป. 

ระดบั 
ประเทศ 

ระดบั 
สพฐ. 

สพป.
อางทอง 

ระดบั 
ประเทศ 

ระดบั 
สพฐ. 

สพป.
อางทอง 

ภาษาไทย ดานภาษา 49.07 47.95 50.86 47.46 47.76 47.99 -2.87 

คณิตศาสตร ดานคํานวณ 49.35 49.64 49.35 40.47 41.30 41.56 -7.79 

วิทยาศาสตร ดานเหตุผล ไมประเมิน 

เฉลี่ยรวม 49.21 48.79 50.10 43.97 44.53 44.77 -5.33 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง 
 

 
 

ผลการประเมิน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖3 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง อยูในระดับตํ่ากวาผลการประเมิน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖2 
แตในภาพรวมพบวาผลการประเมิน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖3 ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สูงกวาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
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ดานภาษา ดานคิดคํานวณ

เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT)
ปการศึกษา  ๒๕๖2–๒๕๖3

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563



10 
 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖2 –๒๕๖3 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา  ๒๕๖2 ปการศึกษา  ๒๕๖3 
ผลตางระหวางปการศึกษา 

๒๕๖2/๒๕๖3 

ภาษาไทย 48.70 56.59 7.89 
ภาษาอังกฤษ 31.58 41.99 10.41 
คณิตศาสตร 32.85 29.33 -3.52 

วิทยาศาสตร 35.38 38.87 3.49 
รวมเฉลี่ย 37.13 41.70 4.57 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

 
 
คาเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖3 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉล่ียคะแนนสูงกวาปการศึกษา ๒๕๖2 ยกเวนกลุมสาระวิชา
คณิตศาสตร อยางไรก็ตามคาเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี ๖ ในปการศึกษา ๒๕๖3 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียคะแนนสูงกวาปการศึกษา ๒๕๖2 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉล่ียรวม

เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา ๒๕๖2 –๒๕๖3 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู

2562 2563
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ตารางท่ี ๑0 เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖2–๒๕๖3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา  ๒๕๖2 ปการศึกษา  ๒๕๖3 
ผลตางระหวางปการศึกษา 

๒๕๖2/๒๕๖3 

ภาษาไทย 50.95 51.50 0.55 
ภาษาอังกฤษ 28.22 29.06 0.84 
คณิตศาสตร 21.97 20.06 -1.91 

วิทยาศาสตร 28.22 28.48 0.26 
รวมเฉลี่ย 32.34 32.28 -0.07 

 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

 
 

คาเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖3 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉล่ียคะแนนสูงกวาปการศึกษา ๒๕๖2 ยกเวนกลุมสาระวิชา
คณิตศาสตร   
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉล่ียรวม

เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖2–๒๕๖3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู

2562 2563
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๒. ดานการบริหารงบประมาณ 
ปงบประมาณ ๒๕๖4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับ

บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ดังรายละเอียดตารางท่ี ๑1 
ตารางท่ี ๑1 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ท่ี รายการ งบประมาณ 

๑ งบบุคลากร 11,393,900 
๒ งบดําเนินงาน 42,861,329 

๓ งบลงทุน 29,001,396 
๔ งบเงินอุดหนุน 121,284,414 
๕ งบรายจายอื่น 1,565,925 

 รวมท้ังสิ้น 206,106,964 

ที่มา : กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ขอมูลจากระบบ GFMIS   
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจายอื่น
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๓. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
และจุดเนน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด สรุปผล 
การดําเนินงาน ดังนี ้

1. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตารางท่ี ๑2 สรุปการใชจายงบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองงบประมาณปพ.ศ. 2564 
 

ที่ รายการ 
แผนการใชจาย 
งบประมาณ 

จัดสรร เบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 คาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน           

  คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ           

  1. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000  70,000  96,420  - 26,420  

  2. คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและท่ีพัก 50,000  50,000  49,039 961   

  3. คาใชจายในการประชุมราชการ 50,000  40,000  19,700 20,300   

  4. คาซอมแซมครุภัณฑ 200,000  330,000  334,927.73  - 4,927.73  
 

  5. คาซอมแซมสํานักงาน 100,000  60,000  30,705 29,295   

  6. คาจางถายเอกสาร 80,000  76,600  74,188.50  2,411.50    

  7. คาจางลูกจางชั่วคราว 113,400  113,400  111,240 2,160   

  8. คาวัสดุสํานักงาน 300,000  250,000  218,884 31,116   

  9. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000  90,000  71,379 18,621   

  10. คาใชจายอ่ืนๆ (ตามความจําเปน) 26,600  20,884  -    20,884   

  คาสาธารณูปโภค           

  1. คาไฟฟา 1,200,000  1,000,000  877,069.12  122,930.88    

  2. คานํ้าประปา 100,000  130,000  48,039.64  81,960.36    

  3. คาโทรศัพท 20,000  90,000  30,905.99  59,094.01    

  4. คาไปรษณีย 50,000  70,000  44,706 25,294   

  5. คาอินเทอรเน็ต 30,000  20,000  85,140.11  -65,140.11    

  รวมงบประมาณ 2,500,000 2,410,884 2,092,344.09 318,539.91   

2 คาใชจายสําหรับโครงการจําเปนเรงดวน 500,000  100,000  100,000   -      

3 
   

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม 
(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2564) 

2,000,000  
  

2,189,116  
  

967,707.71  
  

514,408.29  
  

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   5,000,000  4,700,000  3,160,051.80  832,948.20    

ที่มา : กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
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 2. ผลการติดตามและประเมินผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี ๑3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ (ใชผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ใชผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ตัวบงช้ีท่ี 1 สํานักงานเขตพื้นการศึกษามีผลงานท่ี

แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได 
ปรับปรุง กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางาน 

ขาดความชัดเจน ไมสะทอนสภาพปญหาขององคกร 
ไมครอบคลุมกลุมงาน และผลงานสวนมากเปนงาน
ประจํา ดังนั้น ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุม/
หนวย เห็นความสําคัญในการพัฒนางานอยาง
สม่ําเสมอ หารูปแบบหรือวิธีการทํางานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้ังภายใน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ี
สอดคลองและเหมาะสม 

 ตัวบงช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการ ศึกษา ข้ันพื้น ฐ าน               
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแนวทางการสงเสริม 
สนับสนุน กากับ ติดตามไดครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกขนาด และสะทอนสภาพปญหา พรอมท้ังมี
โครงการ กิจกรรม กระบวนการดําเนินงานท่ีพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดเปนไปอยางชัดเจน มีการสรางความตระหนัก
ใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรท่ี
เกี่ยวของ ท้ังนี้ ควรบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปน
ฐาน และขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

 ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ประกอบดวย  
1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ(National Test: NT)  
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) 
 
  

ดีเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีกระบวนการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกชวงวัย สอดคลองกับสภาพปญหา 
โดยจัดใหมีโครงการ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพ
ผู เรี ยนครอบคลุมทุกด าน เพื่ อให ผู เ รี ยน มี
ความสามารถในการอาน การเขียนและการคิด
วิเคราะหไดตามเปาหมาย สงเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรี ยน การสอนด วยรู ปแบบวิ ธี ก าร 
ท่ีหลากหลายสอดคลองกับการเรียนรู ของผูเรียน
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
5) ผลการประเมินความสามารถในการอาน การคิด
วิเคราะห และการเขียน 

จนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
อย างไรก็ตาม ควรส งเสริม สนับสนุน การนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมในทุกมิติ 

 ตัวบงช้ีท่ี 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เทาเทียมกัน ศึกษาตอ 
ในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรูทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ประกอบดวย  
1) จํานวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุ ถึงเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนช้ัน ป.1  
2) อัตราการออกกลางคันลดลง  
3) อัตราการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนของผูเรียนท่ี
จบช้ัน ป.6 /ม.3 /ม.6  
4) ผู เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี ความ
ตองการพิเศษไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมให
ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ไดแก เด็กพิการเรียน
รวม เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  
5) ผูเรียนช้ัน ม.3 มีความรูและทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในสายอาชีพ 

ดีเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน 
เพื่อสรางโอกาส ทางการศึกษาใหกับผู เรี ยน 
ทุกชวงวัยไดท่ัวถึง ชัดเจน และ ตอเนื่อง สอดคลอง
กับสภาพบริบทของพื้นท่ี ท้ังกลุมผูเรียนปกติและ
กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ สงผลใหผูเรียน
ไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม 
มีการศึกษาตอท่ีสูงข้ึน และมีความรูทักษะพื้นฐาน
ในการนําไปใชประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันควร
มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ เท่ียงตรง 
ตรวจสอบงาย 

 ตัวบงช้ีท่ี 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจางในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ 
ตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

ดีเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจาง นําเสนอผลงานท่ีเปนประโยชนตอ
การศึกษา โดยมีข้ันตอนกระบวนการท่ีชัดเจนและ
ตอเนื่อง ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ตลอดจนมีการ
สรางขวัญและกําลังใจแกผูไดรับรางวัล โดยการ
เผยแพร  ประชาสัมพันธยกย องเชิดชู เกียรติ
หลากหลายชองทาง เพื่อใหผูสนใจไดนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป  

 ตัวบงช้ีท่ี 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการใหบริการ  

ดีเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความตระหนักและ
เห็นความสําคัญ ในการพัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ
ใหกับผู ท่ีมารับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการท้ัง 4 ดาน เพื่อนําขอเสนอแนะ และความ
คิดเห็นไปใชในการปรับปรุง พัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามควรใชกระบวนการวิจัย
ชวยในการแสวงหาจุดเดน จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา 
ท่ีสะทอนการปฏิบัติงานไดจริง  

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีเยี่ยม 
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 2.2 ผลการการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ตารางท่ี ๑4  สรุปผลการการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กลยุทธ/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนในการสราง

ภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 
รอยละ 85 ไมบรรลุ 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคม และสติปญญา 
รอยละ 80 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 50 ข้ึนไป 

เพิ่มข้ึน - 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 70 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนา
ทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 
100 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ตน ท่ีไดรับการเตรียม
ความพรอมดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 

รอยละ 
100 

ไมบรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในดานตาง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม 
อยางสอดคลองตามสภาพความตองการและบริบทของแตละพื้นท่ี ตลอดจนความทาทาย
ท่ีเปนพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

  

ตัวช้ีวัดท่ี 14.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  รอยละ 80 ไมบรรลุ 
ตัวช้ีวัดท่ี 14.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  รอยละ 80 บรรลุ 
ตัวช้ีวัดท่ี 14.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6  รอยละ 80 - 

กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดท่ี 15  อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากรกลุมอายุ   

ตัวช้ีวัดท่ี 15.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขา
เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

รอยละ 
100 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 15.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 
2563 ไดศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รอยละ 
100 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 
2563 ไดศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา 

รอยละ 
100 

- 
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กลยุทธ/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 15.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในป
การศึกษา 2563 ไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

รอยละ 78 - 

กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของนักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจและตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
รอยละ 80 บรรลุ 

หมายเหตุ : กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ กลยุทธท่ี 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใชขอมูลจากสํานัก/หนวย/กลุม/ศูนย ในสวนกลางของ สพฐ. 

 
2.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดคะแนนรวม 91.69 ระดับ A  ผลการประเมินผาน และอยูในลําดับท่ี 151 
จาก 225 เขต (ปงบประมาณ 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมแสดงผลการประเมิน 
รายตัวช้ีวัด) 
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สวนที่ ๓ 
กรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ไดนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และนํานโยบายท่ีเกี่ยวของ มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน  ดังนี ้

1.พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกลาเจาอยูหัว 

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3. ยุทธศาสตรชาติ 20 ปพ.ศ.2561 – 2580 
4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ20 ปพ.ศ.2561 – 2580 
5. แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) 
6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
7. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
9. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
10. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
11. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
12. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

13. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2563) 

14. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

16. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 

17. แผนปฏิบัติการดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

18. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

19. มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
20. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2565 
 
 
 
 



19 
 

1. พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

 การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน  
 1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 
2) ยึดมั่นในศาสนา 
3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย 
4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

 2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 
1) รูจักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ช่ัว – ดี 
2) ปฏิบัติแตส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

 3. มีงานทํา – มีอาชีพ 
1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน 

ทําจนงานสําเร็จ 
2) การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและมีงานทําในท่ีสุด 
3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว 

 4. เปนพลเมืองท่ีดี 
1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน 
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี 
3) การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน 

งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร 

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศท่ียังคง
เจตนารมณยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยไดระบุขอมาตราท่ีตองนําไปใช
บังคับในการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน ใน
ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

2. รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

3. รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง  ๆรวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

4. การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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5. ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลแลพัฒนา หรือใหประชาชนไดรับการศึกษา รัฐตองดําเนินการ 
ใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน 

6. ใหจัดต้ังกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหล่ือมในการศึกษา และเพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

7. ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา ดังตอไปนี้ 
1) ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพฒันากอนเขารับการศึกษาเพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 
2) ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามวัตถุประสงคขอ 6 
3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณ

แหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู 

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหสอดคลองกันท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

3. ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 – 2580 

วิสัยทัศน 
ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท 
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียมเปนธรรม 
3. เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ 
4. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรหลัก  
1. ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงใหกับประเทศ 
2. ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

เปาหมายความม่ันคง 
1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง 

2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง 
เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศ 
ท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเขมแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุน 
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4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีท่ีอยูอาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

5. ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
เปาหมายความม่ังค่ัง 

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง 
ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 

2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง 
การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และการคาอยางมีพลัง 

3. ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแกทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปาหมายความยั่งยืน 
1. การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

2. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

3. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

4.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๑๑) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐) 

แผนแมบทประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ไดกําหนดแผนยอยไว ๕ แผนยอย เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 

๑)  การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย พัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ โดยจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษย 
ท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจําเปนตองมีการเสริมสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบต้ังแตระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒)  การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึงปฐมวัย โดยจัดใหมีการเตรียมความพรอมใหแกพอแม
กอนการต้ังครรภ พรอมท้ังสงเสริมอนามัยแมและเด็กต้ังแตเริ่มต้ังครรภ สงเสริมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลทุกระดับ
ดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กสูมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สงเสริมและสนับสนุน
การเล้ียงลูกดวยนมแม และสารอาหารท่ีจําเปนตอสมองเด็ก การกระตุนพัฒนาการสมอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยทุกดาน 
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๓)  การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน จัดใหมีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน 
ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอื่น จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ ทักษะดานดิจิทัล และความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการ
วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรูท่ีเช่ือมตอกับโลกการทํางาน  

จัดใหมีการเรียนรูทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถ 
อยูรวมและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัย 
ท่ีเช่ือมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาด 
ทางเชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณของกลุมวัยเรียน/วัยรุน รวมท้ังสรางความอยากรูอยากเห็นและสรางแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ 

๔)  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ดวยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ
ของคนในชวงวัยทํางานใหสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อสราง 
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ เสริมสรางความอยากรูและยกระดับตนเอง  
สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค และความรูความเขาใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสรางความมั่นคง
และหลักประกันของตนเองและครอบครัว สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรูแรงงานฝมือใหเปน
ผูประกอบการใหม และสามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหกับวัยทํางานผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม 

๕)  การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ โดยสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองได 
ทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ สงเสริมและพัฒนาระบบการออม 
เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคลองกับความจําเปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต และสงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ พรอมท้ังจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตร
กับผูสูงอายุ 

4.๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีเนน 

ท้ังการแกไขปญหาในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูท้ังการศึกษา 
ในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรูท่ีเหมาะสม
กับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว ควบคูกับการสงเสริมการพัฒนาคนไทยตาม 
พหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพรวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอด 
การประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง โดยประกอบดวย ๒ แผนยอย ดังนี้ 

๑)  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ดวยการปรับเปล่ียน
ระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับช้ันต้ังแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
ท่ีใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนน
การลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู
ของตนได เพื่อใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายไดรวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิตการเปล่ียนโฉม
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท“ครู คณาจารยยุคใหม”ใหเปน 
“ผูอํานวยการการเรียนรู”ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูง 
ใหเขามาเปนครู สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน 
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สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่นๆการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
โดยปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จัดใหมีมาตรฐานข้ันตํ่าของโรงเรียนในทุกระดับ 
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพ
การศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแล
คุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบท่ีนําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกวา
การวัดระดับความรู รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ี การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
โดยจัดใหมีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุนมีมาตรการจูงใจ 
และสงเสริมสนับสนุนใหคนใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู
ชุมชนใหเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบ
เครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรมเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือส่ือการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพท่ีนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมไดโดยสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ สรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนา
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย 
และประวัติศาสตรทองถ่ิน จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ 
ของประเทศเพื่อนบานในระบบการศึกษา และสําหรับประชาชน สงเสริมสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูของเด็ก  
เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

๒)  การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย ดวยการพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา 
ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังส่ือ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง 
และการสงตอเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ท้ังดานกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป 
สง เสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ท่ีมีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา สงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชนและส่ือในการมีสวนรวม
และผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติการสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอม 
การทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน และระบบ
สนับสนุนเพื่อผูมีความสามารถพิเศษไดสรางความเขมแข็งและตอยอดได จัดใหมีกลไกการทํางานในลักษณะ 
การรวมตัวของกลุมผูมีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีช้ันแนวหนา 
เพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และสรางความรวมมือและเช่ือมตอสถาบันวิจัยช้ันนํา
ท่ัวโลก เพื่อสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทยใหมีศักยภาพสูงยิ่งข้ึน 

5. แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2564 - 2565) 

5.๑ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ (๓) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน 
ใหเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)ดวยการยกระดับทักษะ (Up Skill)ปรับทักษะ 
(Re Skill) และสงเสริมการเรียนรูเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการท่ีจะเปนเครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลัก รวมกับการขยาย
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และพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกชวงวัย ตลอดจน 
การสงเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อใหคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1)การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสงเสริมการเรียนรูดวยการสงเสริมแรงงานท่ีอยูในภาคการผลิต
และบริการท่ีไดรับผลกระทบ ใหไดรับการฝกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานใหเหมาะสม 
กับรูปแบบธุรกิจและโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
โดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจําเปนสําหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู
ดวยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พรอมท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของแรงงานเพื่อใหแรงงานมีความยืดหยุน
พรอมปรับตัว ตลอดจนมุงเนนการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพในระยะยาว เปนตน 

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ดวยการชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน
กลุมเปราะบาง ท่ีไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึง 21ระดับของปญหาและความตองการท่ีแตกตางกันของกลุมเปาหมาย 
พรอมท้ังผลักดันใหแรงงานเขาสูระบบประกันสังคมมากข้ึน พัฒนาระบบและกลไกการชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
เพื่อแกปญหาเฉพาะกลุมใหตรงจุด และพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหเหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบ
ตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการต้ังแตระดับนโยบายจนถึงระบบขอมูลในการตรวจสอบ 
และติดตามประเมินผล เปนตน 

3) การเสริมสรางความม่ันคงทางสุขภาพ ดวยการพัฒนาระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม 
และโรคอุบัติซ้ํา สรางความรอบรูดานสุขภาวะสรางภูมิคุมกันท้ังทางรางกายและจิตใจ กระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ และแสวงหาแนวทางดําเนินการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ 
การเปนสังคมสูงวัย และอยูบนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง เปนตน 

5.๒ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ (๔) ประเด็น การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เพิ่มขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน
ใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งปจจัยพื้นฐานสําคัญท่ีจําเปนตองเรงปรับปรุงและพัฒนา ประกอบดวย 

1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม เชน โครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัล โครงสรางพื้นฐานเชิงระบบการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับทิศทางการการพัฒนาประเทศ เปนตน 

2) การปรับปรุงกฎหมายและสงเสริมภาครัฐดิจิทัล ใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอก
และภายในประเทศ โดยการปรบัปรุงและพัฒนาฐานขอมูลแบบบูรณาการ การจัดเก็บและเช่ือมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานตางๆการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหบริการประชาชน การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับ
และมาตรการตางๆ ตลอดจนการปฏิรูปการจัดเก็บรายไดและประสิทธิภาพการจัดสรรและใชจายงบประมาณของภาครัฐ 
ใหสอดคลองกับบริบท และเอื้อตอการพัฒนาประเทศ เปนตน 

3) การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติดวยการสงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ 
ในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย
ความตองการของภาคการผลิตเปาหมาย และแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เปนตน 

4) การเสริมสรางความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับภัยพิบัติ เหตุการณความไมสงบ
และความขัดแยง ตลอดจนสาธารณภัยทุกรูปแบบ ดวยการใชฐานขอมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบูรณาการ
ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินใหมีเอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหมในทุกมิติอาทิความปลอดภัยทางไซเบอร 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติและเสริมสรางโอกาสใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการความเส่ียงในพื้นท่ี
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ของตนเอง พรอมท้ังพัฒนากลไกในการสงเสริมใหครัวเรือนบริหารจัดการหนี้ไดอยางเปนระบบ เพื่อลดความเส่ียง
และสามารถดูแลตนเองไดในภาวะวิกฤต เปนตน 

5) การสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีการพัฒนาเพื่อใหการฟนฟูและขับเคลื่อน
ประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยการสนับสนุนการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นท่ีและภาคสวนอื่นๆในสังคม ในการพัฒนาประเทศตามแผนแมบท
เฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ พรอมท้ังชวยติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอื่นๆ เปนตน 

6. แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนปฏิรูปประเทศ จัดทําข้ึนเพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ 
โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ประเทศชาติ 
มีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมลํ้า 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 12 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง2) ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
7) ดานสาธารณสุข 8) ดานส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม10) ดานพลังงาน 
11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ไดแก 1) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ท่ีเนนการฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงาน
และการสรางงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน 

7. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษานี้ประกอบดวยวัตถุประสงคของการปฏิรูป๔ดานมีแผนงาน 
เพื่อการปฏิรูป๗เรื่องจําแนกในรายละเอียดเปนประเด็นปฏิรูปรวม๒๙ประเด็น 
 วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษามีดังนี้ 

๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
๑) ผลลัพธทางการศึกษาและการเรียนรู (learning outcomes) ท้ังดานความรูทักษะเจตคติท่ีถูกตอง 

และรูจักดูแลสุขภาพเพื่อการจัดการในเรื่องการดํารงชีวิตของตนเองและการใชชีวิตรวมกับผูอื่นตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญมาตรา๕๔วรรค๔ 

๒) ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู 
๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู (educational core processes) ท่ียืดหยุน

หลากหลายถูกตองทันสมัยทันเวลาและมุงเนนการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมทางสังคมท่ีถูกตอง 
๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems) ท่ีตอบสนอง 

ตอความตองการของการจัดการศึกษาตลอดจนทรัพยากรดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดแกงบประมาณและเทคโนโลยี 
๒. ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา (reduce disparity in education)เปนสวนหนึ่งของการสรางความเสมอภาค

ทางการศึกษา (equity in education) ประกอบดวย 
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๑) โอกาสในการเขาถึงการศึกษาและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเรียนรู (equity in access)  
๒) โอกาสในการไดรับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรูพัฒนาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 

(equity in choosing Appropriate process in education)  
๓) โอกาสในการไดรับประโยชนจากการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม

กับศักยภาพตามความถนัดของผูเรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality of education) 
ท้ังในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

๓. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ(leverage excellence and 
competitiveness)หมายถึงการสรางสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีศักยภาพสูงมีความเปนผูนําริเริ่ม
สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆและการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีช้ันแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยท่ีสามารถ
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ โดยการสรางความรวมมือและเช่ือมตอกับสถาบันวิจัยอื่นๆท่ัวโลกสอดคลอง 
กับทิศทางการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมของประเทศอีกท้ังสถาบันการศึกษาของไทย 
และระบบการศึกษาไทยตองไดรับการยอมรับวาเทียบเคียงไดกับประเทศช้ันนําอื่นๆ 

๔. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, agility and good governance)
โดยเฉพาะการสงเสริมและสรางสมดุลของความคุมคาความโปรงใสความรับผิดชอบคุณธรรมและจริยธรรม 
ท้ังนี้ระบบการศึกษาของประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลจะเอื้อตอการบรรลุตอวัตถุประสงคขอ๑–๓ขางตนอยางครอบคลุมและ
สมดุล (balanced and inclusive achievement) ท้ังนี้การศึกษาท่ีจะไดรับการปฏิรูปตามวัตถุประสงคท่ีกลาวถึง
ขางตนนี้จะครอบคลุมถึงการเรียนรูตลอดชีวิตมิไดจํากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเทานั้น 

กอปศ. ไดกําหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา๗เรื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา
ขางตนไวดังนี้ 

เร่ืองท่ี ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป๕ประเด็นไดแก 

๑) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ...และมีการทบทวนจัดทําแกไขและปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 

๒) การสรางความรวมมือระหวางรัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนเพื่อการจัดการศึกษา 
๓) การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อรองรับ

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
๔) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ 
๕) การจัดต้ังสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

เร่ืองท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียนมีประเด็นปฏิรูป๒ประเด็นไดแก 
๑) การพัฒนาระบบการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนารางกายจิตใจ

วินัยอารมณสังคมและสติปญญาใหสมกับวัย 
๒) การส่ือสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามีประเด็นปฏิรูป๓ประเด็นไดแก 
๑) การดําเนินการเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
๒) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษและบุคคลท่ีมีความตองการ

การดูแลเปนพิเศษ 
๓) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นท่ีหางไกลหรือในสถานศึกษาท่ีตองมีการยกระดับ

คุณภาพอยางเรงดวน 
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เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 
มีประเด็นปฏิรูป๕ประเด็นไดแก 

๑) การผลิตครูและการคัดกรองครูเพื่อใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับความตองการของประเทศ 
และมีจิตวิญญาณของความเปนคร ู

๒) การพัฒนาวิชาชีพคร ู
๓) เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
๔) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
๕) องคกรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี๒๑ 
มีประเด็นปฏิรูป๘ประเด็นไดแก 

๑) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

๒) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
๓) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
๔) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
๕) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
๖) การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
๗) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
๘) การจัดต้ังสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ (National Institute of Curriculum and Learning) 

เร่ืองท่ี๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป๓ประเด็นไดแก 

๑) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
๒) พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
๓) การปรับปรงุโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองท่ี๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform) มีประเด็นปฏิรูป๓ประเด็นไดแก 

๑) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ(Digital Learning 
Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))  

๒) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)  
๓) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital 

literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส่ือ (media literacy) เพื่อการรูวิธีการเรียนรู
(learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิตตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกามารยาทจริยธรรม
เกี่ยวกับการใชส่ือและการส่ือสารบนอินเทอรเน็ต 

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ 

และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถ
และพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
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2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร 
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชน มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 

3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา 

6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรค 
ในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆท้ังในระดับอนุภูมิภาคและโลก 

เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี 
ของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวอยางไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ
และทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และ
มีความเปนไทย 

2. ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งประชาชนทุกคน 
มีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 
มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบการผลิตและใหบริการจาก 
ฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูช้ันสูงใหม  ๆท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
และชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ีอมลํ้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีความมั่นคง
ทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโดอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี 
มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวมมีทักษะความรู และความสามารถ
ปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเปนทุน
ทางสังคมท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
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เปาหมายและตัวชีวัด 
เปาหมายการพัฒนา 

1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน 
3.คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ตัวช้ีวัด 1.1 ประชาการอายุ 13 ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอน

การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
เปาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน 

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 90 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด 2 คะแนน IQ เฉล่ียไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 

เปาหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

ตัวช้ีวัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมตํ่ากวา 500 
ตัวช้ีวัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด 3.3 การอานของคนไทยเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 85 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม

ท่ีพึงประสงค 
1) สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุข
อยางจริงจัง 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบมีความคิดสรางสรรค 

มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 
3. ปรับประบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนจากการปฏิบัติจริงสอดคลองกับ

พัฒนาการของสมองแตละชวงวัย และเนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรมศาสตร 
ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ 

4. สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอื้อตอการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานรวมกันเปน
กลุม การวางแผนชีวิต 

5. สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะ
อาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน 

6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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1) ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครูเปนผูแนะนํา 
และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพใหเช่ือมโยงกับพัฒนาการของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 

2) สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเขารวม
ระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพี่เล้ียงใหรวมวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน     

3) จัดทําส่ือการเรียนรูท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ 
ส่ือสารเคล่ือนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการจูงใจ
ใหภาคเอกชนชนผลิตหนังสือ ส่ือการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

4) ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรู
ท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ผลักดันใหสถานบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
1) สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถ

เขาถึงได รวมท้ังสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพื้นท่ี 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญกับการดําเนินการ

ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุขรวมท้ังการปดชองวาง
การคุมครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากท่ีไดขับเคล่ือนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุน 
ในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือท่ีเช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 
รายไดตํ่าสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึง
ปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตนและในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณ
เชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
เปาหมายท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เทากับรอยละ 90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
และระหวางพื้นท่ี 

ตัวช้ีวัด 2.2 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับช้ันผาน
เกณฑคะแนน รอยละ 50 มีจํานวนเพิ่มข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นท่ี และภูมิภาคลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดตํ่าสุดใหสามารถเขาถึง

บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในดานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การไดรับการขยายการคุมครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได 

1) ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส 
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพรางกาย การดูแลนักเรียน



31 
 
ยากจนท่ีอาศัยในพื้นท่ีหางไกลท่ีครอบคลุมต้ังแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและการใหทุนการศึกษาระดับสูงเพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียน 
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 

2.การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

1) สงเสริมใหมีการกระจายการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน 
มากข้ึนระหวางพื้นท่ีโดย (1) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ท้ังมาตรการท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพท่ีชัดเจน 
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษาโดยนําผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน 

2) สงเสริมใหประชากรกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียมพรอมท้ังสงเสริม
บทบาทของกลุมขางตนในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ประเด็น
ทาทายท่ีตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เรงแกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรและส่ิงแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอม
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ัง
บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 3 สรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน

และระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟนฟูคุณภาพ
แหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวช้ีวัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและ
นําไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอย
ละ30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง 

แนวทางการพัฒนา 
1. แกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย

และของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมหรือเมืองสีเขียว 
เพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

1) เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมาย 
และกลไกเพื่อการยัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณบนพื้นฐาน 
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ
ซึ่งจะสงผลกระทบสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ป ขางหนา 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
เปาหมายรวม คือผลประโยชนของชาติวาดวยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เปาหมาย 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 1.2 จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริเพิ่มข้ึน 
เปาหมาย 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด 3.2 รายไดครัวเรือนเฉล่ียตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉล่ียในพื้นท่ี3

จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มข้ึน 
เปาหมาย 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง  ๆควบคูไปกับการรักษาผลประโยชน
ของชาติ 

ตัวช้ีวัด 4.4 จํานวนคดีท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

1) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพื่อปองกันการกระทํา 
ท่ีมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 

2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา 
ภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง 
ทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึงความม่ันคง 
และผลประโยชนของชาติอยางแทจริง 

3) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ 
เพื่อขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมท้ังสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเปนธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 

2. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ 
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

1) ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับภูมิภาค 
และพหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปล่ียนและเรียนรู 
แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด 
การกอการราย การโยกยายถ่ินฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดาน ไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาด
โรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  เปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง เพื่อใหเปน
ปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ท้ังการบริหาร
จัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและประชาชนมีสวนรวม มีการกระจาย
อํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพื้นฐานเพื่อให 
บรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
เปาหมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เม่ือ
ส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
1) กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาคและทองถ่ิน

ใหชัดเจนและไมซ้ําซอน 
2. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชน

สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุม 
ในสังคมผานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับการปลูกฝง
จิตสํานึกความช่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทัน 
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

(2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานท่ีทําใหเจาหนาท่ีของรัฐและผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงคประชาสัมพันธ 
ใหประชาชน ภาคเอกชนและส่ือมวลชนมีสวนรวมในการเผาระวังพฤติกรรมของขาราชการ และผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองในการใชตําแหนงหนาท่ีในทางมิชอบ และกําหนดข้ันตอนการลงโทษ ผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน
ประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทําอยางจริงจัง 

(3) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในกลุมประชาชน 

2) ปองกันการทุจริต 
(1) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน 
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง 

(2) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
ใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ท่ีบูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหความสําคัญกับการใช 
องคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
อยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอม 
หรือปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออํานวยท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคล่ือน การพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว 

 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 เปาหมาย 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร 
และเปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 1.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอ
ประชากร 10,000 คน 

แนวทางการพัฒนา 
1. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

1) ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยี 
เพื่อผูพิการ เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการดําเนินงาน 
อยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือชุมชน 

2. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1) ดานบุคลากรวิจัย 

(1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลอง 
กับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร Science: S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร 
(Engineer : E)  และคณิตศาสตร (Mathematics : M)รงสรางนักวิจัยมืออาชีพ  

(2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี  

9. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

วิสัยทัศนจุดมุงหมายเปาหมายตัวช้ีวัดและยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ 

 จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้จึงไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) 
ไวดังนี้“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี๒๑” 
 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา๔ประการคือ 

๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรมรูรักสามัคคีและรวมมือผนึกกําลัง 

มุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางและความเหล่ือมลํ้าภายในประเทศลดลง

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนแผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว
๒ดานคือเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบดวยทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 
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 3Rs ไดแกการอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetic’s) 
 8Cs ไดแกทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความ
เขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและ
ภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศและการรู เทาทันส่ือ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา
กรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 

เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ประการซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย๕๓ตัวช้ีวัด
ประกอบดวยเปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีสําคัญดังนี้ 

๑. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
เชนประชากรกลุมอายุ๖ – ๑๔ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
ท่ีรัฐตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจายผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ทุกคนและประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึนเปนตน 

๒. ผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม (Equity) 
มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา๑๕ปเปนตน 

๓.ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 
มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชา 
ผานเกณฑคะแนนรอยละ๕๐ข้ึนไปเพิ่มข้ึนและคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ป สูงข้ึนเปนตน 

๔. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย 
(Efficiency) มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนรอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
มีระบบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
รวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเปนตน 

๕. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
(Relevancy) มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีข้ึนสัดสวนผูเรียน
อาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษาและจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ๒๐๐อันดับแรกของโลก
เพิ่มข้ึนเปนตนเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนจุดมุงหมายและเปาหมายดังกลาวขางตนแผนการศึกษาแหงชาติจึงไดกําหนด
ชวงเวลาในการดําเนินการในแตละเปาหมายและตัวช้ีวัดเปน ๕ ชวงดังนี้ระยะเรงดวนระยะ ๕ ป แรกของแผน
ระยะ๕ปท่ีสองของแผนระยะ๕ปท่ีสามของแผนและระยะ ๕ ป สุดทายของแผน 
 ยุทธศาสตรเปาหมายและตัวช้ีวัดแผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 
๖ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ปเพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมาย 
ตามจุดมุงหมายวิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติมีเปาหมายดังนี้ 

๑.๑ คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสงเสริม 
การเรียนรูท่ีสะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมือง(Civic 
Education) และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเปนตน 
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๑.๒ คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีพิเศษไดรับการศึกษา 
และเรียนรูอยางมีคุณภาพมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
และพื้นท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน
รอยละ๕๐ข้ึนไปเพิ่มข้ึนสถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับกลุมชนตางเช้ือชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมกลุมชนชายขอบ
และแรงงานตางดาวเพิ่มข้ึนและสถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษท่ีจัดอยูในมาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือนคาตอบแทนท่ีสูงกวา
ระบบปกติเพิ่มข้ึนเปนตน 

๑.๓ คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาการดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ
เชนสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มข้ึน 
มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
เพิ่มข้ึนมีระบบกลไกและมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหมและผูเรียน 
ในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลงเปนตน 
 ยุทธศาสตรท่ี๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศมีเปาหมายดังนี้ 

๒.๑ กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนมีฐานขอมูลความตองการกําลังคน (Demand) จําแนกตาม
กลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวนสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษาและสัดสวนผูเรียน
วิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเรียนสังคมศาสตรกําลังแรงงานในสาขาอาชีพตางๆท่ี
ไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มข้ึนเปนตน 

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนสัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูงจําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา 
ในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึนรอยละของสถาบันการศึกษา 
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพิ่มข้ึนจํานวนหลักสูตร
ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มข้ึนจํานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตร
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษเพิ่มข้ึนและมีภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐเอกชนสถานประกอบการสมาคม
วิชาชีพและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มข้ึนเปนตน 

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนสัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มข้ึนสัดสวนคาใชจายการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มข้ึนโครงการ/
งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
ตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คนเพิ่มข้ึนนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐท่ีไดจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาเพิ่มข้ึนและ
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึนเปนตน 

โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคือผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจและมีแผนงานและโครงการสําคัญเชนโครงการจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงกับ 
ความตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเปนตน 
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 ยุทธศาสตรท่ี๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรูมีเปาหมายดังนี้ 

๓.๑ ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปน 
ในศตวรรษท่ี๒๑มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เพิ่มข้ึนผูเรียน
ทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีจัดกิจกรรมสะทอนการสรางวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพิ่มข้ึนเปนตน 

๓.๒ คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนเด็กแรกเกิด – ๕ปมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ
๕๐ข้ึนไปเพิ่มข้ึนผูสูงวัยท่ีไดรับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มข้ึนและมีสาขา 
และวิชาชีพท่ีเปดโอกาสใหผูสูงวัยไดรับการสงเสริมใหทํางานและถายทอดความรู/ประสบการณเพิ่มข้ึนเปนตน 

๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพ
และมาตรฐานมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ไดคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มข้ึนสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี ๒๑เพิ่มข้ึนและสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ เพิ่มข้ึนเปนตน 

๓.๔ แหลงเรียนรูส่ือตําราเรียนนวัตกรรมและส่ือการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ีมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถ 
จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึนส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพรหรือจัดรายการเพื่อการศึกษา
เพิ่มข้ึนส่ือตําราเรียนและส่ือการเรียนรูท่ีผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบและไดรับการ
พัฒนาโดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึนเปนตน 

๓.๕ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนมีระบบและ
กลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรูทักษะและสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษาและทุกกลุมเปาหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพมีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษาและผูเรียนท่ีมีแนวโนม 
จะออกกลางคันเปนตน 

๓.๖ ระบบการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากลมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
เชนมีฐานขอมูลความตองการใชครูแผนการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙)
จําแนกตามสาขาวิชาขนาดสถานศึกษาและจังหวัดสัดสวนของการบรรจุครูท่ีมาจากการผลิตครูในระบบปดเพิ่มข้ึน
มีหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีเอื้อใหผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเขาสูวิชาชีพครูเปนตน 

๓.๗ ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ
เชนครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและยุทธศาสตร
ของหนวยงานเพิ่มข้ึนและระดับความพึงพอใจของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการพัฒนา 
และการใชประโยชนจากการพัฒนาเพิ่มข้ึนเปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี๔ : การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษามีเปาหมายดังนี้ 
๔.๑ ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ

เชนดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นท่ีลดลง
ความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระหวางพื้นท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลงเปนตน 
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๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยมีตัวช้ีวัด 
ท่ีสําคัญเชนมีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความตองการของผูเรียน 
และผูใชบริการอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพเปนตน 

๔.๓ ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมถูกตองเปนปจจุบันเพื่อการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผลมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนมีระบบฐานขอมูลรายบุคคล 
ท่ีอางอิงจากเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักท่ีสามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนฐานขอมูลรวมท้ังใชประโยชน
รวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นดานสาธารณสุขสังคมภูมิสารสนเทศแรงงานและการศึกษาและมี
ระบบสารสนเทศดานการศึกษาและดานอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีเปนระบบเดียวกันท้ังประเทศครอบคลุมถูกตอง 
และเปนปจจุบันสามารถอางอิงไดเปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมายดังนี้ 
๕.๑ คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนครู/บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมพัฒนาในเรื่อง 
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึนผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมความมีคุณธรรมจริยธรรมและการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มข้ึนและสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
ของโลกเพิ่มข้ึนเปนตน 

๕.๒ หลักสูตรแหลงเรียนรูและส่ือการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมคุณธรรม
จริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพิ่มข้ึนและส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพรหรือใหความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึนเปนตน 

๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนมีฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในสาขาตาง เๆพิ่มข้ึนเปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเปาหมายดังนี้ 
๖.๑ โครงสรางบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบไดมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการสวนกลางสวนภูมิภาค 
และสถานศึกษาใหมีเอกภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเปนตน 

๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษามีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ
อยางเรงดวนท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลงคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานของผูเรียนท่ีเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ีเขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหมสูงข้ึนเปนตน 

๖.๓ ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน 
และพื้นท่ีมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนจํานวนองคกรสมาคมมูลนิธิหรือหนวยงานอื่นท่ีเขามาจัดการศึกษาหรือรวมมือกับ
สถานศึกษาท้ังของรัฐเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มข้ึนและสัดสวนการมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษา
ของภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือขายเมื่อเทียบกับรัฐจําแนกตามระดับการศึกษาสูงข้ึนเปนตน 

๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกัน 
ของผูเรียนสถานศึกษาและความตองการกําลังแรงงานของประเทศมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนมีกฎหมายกฎระเบียบและ
ระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาท่ีเอื้อและสนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียนความตองการกําลัง
แรงงานและสภาพปญหาท่ีแทจริงของประเทศมีรูปแบบ/แนวทางกลไกการจัดสรรงบประมาณผานดานอุปสงคและ
อุปทานในสัดสวนท่ีเหมาะสมเปนตน 
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๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรมสรางขวัญกําลังใจ
และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเชนสถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มข้ึนครู/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มข้ึนและสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทําหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนเปนตน 

10. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) เปนนโยบายและแผน
หลักของชาติท่ีเปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธํารงไว
ซึ่งความมั่นคงแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทางหรือดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนดยุทธศาสตรหรือแผน
ดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผนบริหารวิกฤติการณท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ 
หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอื่นใดใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ 19 แผน ไดแก 1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 2) การขาวกรองและการประเมินสถานการณ
ดานความมั่นคง 3) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพ 
การปองกันประเทศ 6) การสรางความสามัคคีปรองดอง 7) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 9) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 10) การปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นท่ีชายแดน 
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ 15) การปองกันและแกไข
ปญหาความมั่นคงทางไซเบอร 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 17) การรักษาความมั่นคง
ทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ํา และ 19) การรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

11. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จําแนกเปน
นโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซึง่นโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 1) การปกปองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข 
ของประเทศ 3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 6) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ 
สูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาส่ิงแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 12 เรือง ไดแก 
1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียม
คนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการ
ประจํา 9) การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต 10) การพัฒนาระบบการใหบริการ
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ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย และ 12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การับฟงความเห็น
ของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

12. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จะประกอบดวยเปาหมายหลัก
วิสัยทัศนพันธกิจยุทธศาสตรและผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตรดังนี้ 
 1. เปาหมายหลัก 

๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึนผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๒. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภูมิภาคมีทรัพยากรพื้นฐานท่ีเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน 
๔. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาตอไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไข 
๖. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษาไดรับการเพิ่มเติมความรูทักษะในการประกอบอาชีพท่ีตรงกับสภาพ

ตลาดแรงงานในพื้นท่ีชุมชนสังคมจังหวัดและภาค 
๗. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
๘. ผูเรียนปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๙. มีองคความรูนวัตกรรมส่ิงประดิษฐท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นท่ีจังหวัดและภาค 
๑๐. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ

พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษารวมกับทุกภาคสวน 
2. วิสัยทัศน 

“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อใหผูเรียนมีความรู – ทักษะมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมืองมีพื้นฐานชีวิต 
ท่ีมั่นคงมีคุณธรรมมีงานทํามีอาชีพและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง”  

“วางระบบ” หมายถึงวางระบบการจัดการเรียนรูและระบบการบริหารจัดการการศึกษาท่ีบูรณาการการทํางาน
ระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัวเพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

“ผูเรียน” หมายถึงเด็กปฐมวัยเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกชวงวัยท่ีไดรับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

 “มีความรู – ทักษะ” หมายถึงผลลัพธท่ีพึงประสงคของการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะเกิดกับผูเรียนไดแก ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ 
ท่ี๒๑ (ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม/ทักษะดานส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล /ทักษะชีวิตและอาชีพ) 

“มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง” หมายถึง ๑) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง ๒) ยึดมั่นในศาสนา ๓) 
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริยและ ๔) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

“มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงมีคุณธรรม” หมายถึง ๑) รูจักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ /ช่ัว – ดี ๒) ปฏิบัติแตส่ิงท่ีถูกตอง
ดีงาม ๓) ปฏิเสธส่ิงท่ีไมถูกตอง ๔) มีระเบียบวินัยและ ๕) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

“มีงานทํามีอาชีพ” หมายถึง ๑) การฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กเยาวชนรักการทํางานสูงาน
อดทนทํางานจนสําเร็จ ๒) การเรียนการสอนท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน 
๓) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรใหมีอาชีพและมีงานทํา 

“เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง” หมายถึงการเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาชาติมีจิตอาสาการอยูรวมกันและยอมรับ
ความแตกตางในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตยตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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๓. พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
๒. ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
๓. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพิ่มความคลองตัว 

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 
๔. ยุทธศาสตร 

๑. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ผลิตและพัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
๔. เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
๕. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล 

ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนมีทักษะการเรียนรูท่ีครอบคลุมท้ังดานวิชาการวิชาชีพ 

วิชาชีวิตและสุขภาวะท่ีดีมีทักษะการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหคิดในเชิงสรางสรรคและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี๒๑มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา 
มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอมและนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิตผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติรวมท้ังมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสามัคคีปรองดอง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผูประกอบวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีจรรยาบรรณของวิชาชีพมีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญามีความเปนมืออาชีพสามารถใชศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีรวมท้ังมีแผนการพัฒนาและการใช
อัตรากําลังครูใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัยครูระดับอาชีวศึกษาครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ผลิตและพัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

มีการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ท่ีมีปริมาณเพียงพอ 
โดยมีคุณภาพมีสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผูมีความสามารถพิเศษดานพหุปญญาสามารถ
ตอยอดการประกอบอาชีพประชาชนในพื้นท่ีชุมชนไดรับการศึกษาเพื่อฝกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชยและการสรางมูลคาเพิ่มทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับ
การสนับสนุนคาใชจายต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานและสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตสถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบทไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการเด็กพิการและดอยโอกาส 
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ไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมท้ังมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะ
ประสบการณเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธผูเรียน 

สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากรพื้นฐาน
ระบบดิจิทัลแพลตฟอรมรองรับการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มองคความรูและทักษะตอยอดการประกอบอาชีพ /
การปฏิบัติงานรวมท้ังมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัลท่ีทันสมัยและระบบฐานขอมูลกลาง
ทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกตองเปนปจจุบันและสามารถเช่ือมโยงกับฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
กับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของได 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน 
มีเอกภาพและเปนท่ียอมรับของผูรับบริการโครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อํานาจลงไปสูสวนภูมิภาคสถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานข้ันตํ่าตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีธรรมาภิบาลในการ
บริหารและมีกลไกการสงเสริมพลังทางสังคมใหทุกภาคสวนเขามาดําเนินการรวมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษารวมท้ังมีกลไกการนําความรูทักษะประสบการณและภูมิปญญาของผูสูงอายุมาถายทอดสูผูเรียน 
ในพื้นท่ีชุมชนเพื่อนําไปใชสําหรับการประกอบอาชีพได 

 

13. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศกึษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามประกาศ ณ วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 - นโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากําลังคน โดยมุง
ปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี 
ดานกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารงาน
และการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง  ๆเพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกําลังสอง 
(Thailand Education Eco – System : TE 2S) การศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย Demand โดยให
ทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวน รวมกันพิจารณาหาแนวทาง ข้ันตอน และ
วิธีการดําเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน 

 - จุดเนน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประกอบดวย 7 เรื่องยอย ไดแก (1) Data Center ศูนยขอมูลกลาง (2) Big Data ขอมูลขนาดใหญ (คลังขอมูล 
การนําขอมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) (4) e-book 
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(5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการหองเรียน School และ Classroom Management 
และ (7) โครงสรางพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะท่ีจําเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน 
Digital Literacy สําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เชน STEM 
Coding เปนตน 

3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทํา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ไดแก โลกทัศนอาชีพ  
การเสริมทักษะใหม (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหมท่ีจําเปน (Re-Skills) ใหแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 
(1) ผูอยูในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผูอยูนอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน 
และ (4) ผูสูงอายุ เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพ 
ท่ีเกิดข้ึนใหม (Digital Disruption) โดยเนนเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ดานอาชีวศึกษากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การตางประเทศ เนนภารกิจท่ีตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวตางชาติ
ใหแกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ดานหลัก ๆ 
ไดแก (1) ดานภาษาตางประเทศ และ (2) ดานวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน 2 เรื่อง ท่ีบรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
ประกอบดวย  

เร่ืองท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก 

– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

– การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนเพื่อการจัด
การศึกษา 

– การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ 
– การจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

เร่ืองท่ี 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 
ประเด็น ไดแก สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
การปรับปรงุโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแตละหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการจัดฝกอบรมใหแตละกลุมเปาหมาย และใชประโยชน 
จากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลาง 
ในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ) รวมท้ังพัฒนายกระดับใหเปนสถาบัน
ฝกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ โดยจัดต้ังศูนยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการผลิตส่ือและจัดทําเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพรผลงาน กิจกรรม
และการเขารวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
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9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเร่ืองราวรองทุกขท่ีเก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําเทคโนโลยีมาใช 

ในการบริหารจัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแกไขปญหาเบ้ืองตน (Call Center ดานกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวรองทุกขในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองคการและโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหมีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงข้ึน 
13. การศึกษายกกําลังสอง โดย 

– พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

– จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวาง
ใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูท่ี
หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 

– ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ
เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

– จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพื้นฐานท่ีจําเปน 
 

การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 มุงเนนการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทําดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยมอาชีวศึกษา 
และเติมเต็มชองวางระหวางทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพ
มาตรฐาน เนนรวมมือกับสถานประกอบการช้ันนํา (Tailor-made Curriculum) ขับเคล่ือนความรวมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ 

 มุงเนน Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน รวมท้ังผลิตกําลัง
แรงงานท่ีมีคุณภาพตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

 มุงเนนพัฒนาศูนยประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุใหม รวมถึงการนํานวัตกรรม Digital เพื่อมุงสูการอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College) 

 มุงเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียน
เพื่อการดํารงชีวิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมท้ังใหความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูเรียนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศและการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 

 มุงเนนการเพิ่มปริมาณผูเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สรางภาพลักษณสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อดึงดูดใหผูท่ีสนใจเขามาเรียน 

 สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน 
ดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 
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การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 

 สงเสริมใหผูเรียนท่ียุติการศึกษา ท้ังกอนและหลังสําเร็จการศึกษาภาคบังคับใหไดรับโอกาส 
ทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

 

การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ดานส่ิงแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 สงเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ
สรางรายได 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ปฏิรูปองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของหนวยงาน 

 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 

14. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (ฉบับท่ี 12) (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในป พ.ศ. 2563 
ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสําคัญ 6 เรื่อง ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 4) การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ 6) การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญ 
ในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 
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15. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ีอยางมีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคลอง 
กับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับอนาคต มีความรู ความเขาใจ สามารถวางแผน 
ในการศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา และสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหมรวมถึงการจัดสภาพแวดลอม
ท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีสมรรถนะ ความรูความเช่ียวชาญ 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ( Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาครูใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เช่ือมโยงนโยบายดานดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายดานปญญาประดิษฐ 

6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแล
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหม 
รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

ตัวช้ีวัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย
ป 2565 

1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกัน
พรอมรับมือการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม ทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 

2 รอยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท 

รอยละ 80 
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กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
4. เด็กกลุมเส่ียงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับการ

ชวยเหลือใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย
ป 2565 

1 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 70 
2 จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษา และ

พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจําเปน 
คน 3,315,554 

3 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน รอยละ 20 
 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ีอยางมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรอมท้ังทางดาน
วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย
ป 2565 

1 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 80 

2 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา 

รอยละ 80 

3 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป รอยละ 90 
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4 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 41.33 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย
ป 2565 

5 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 90 

6 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการเตรียม
ความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

รอยละ 70 

7 รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา รอยละ 10 
8 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล รอยละ 10 
9 จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
โรงเรียน 220 

กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีการนําระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและพื้นท่ีนวัตกรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัวและเอื้อตอ

การบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย
ป 2565 

1 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล รอยละ 80 
2 สัดสวนของเวลาท่ีครูใชเพื่อการเรียนการสอน และงานท่ีเกี่ยวของกับการเรียน

การสอนตองานอื่น ๆ 
สัดสวน 3:2 

3 รอยละของสถานศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นท่ีพิเศษ และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตามบริบทพื้นท่ี 

รอยละ 80 

4 รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 50 
 

16. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหเปน “การศึกษาข้ันพื้นฐาน
วิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาส ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม 
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และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้  

๑. ดานความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 

จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัว 
ตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

๒. ดานโอกาส  
๒.๑ สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 

และสติปญญา ใหสมกับวัย  
๒.๒ ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ สูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ  

๒.๓ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปองกัน ไมใหออก 
จากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางเทาเทียมกัน  

๒.๔ สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการดําเนินชีวิต 
มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. ดานคุณภาพ  

๓.๑ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน ของโลกในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  

๓.๒ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก ศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา  

๓.๓ ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน ในแตละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ  

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู  

๔. ดานประสิทธิภาพ  
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน บนฐานขอมูล

สารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 

ท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  
๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี ๑ - ๓ นอยกวา 

๒๐ คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
๔.๔ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ังใน

พื้นท่ีลักษณะพิเศษ  
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๔.๕ สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความคลองตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

17. แผนปฏิบัติการดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1(ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
วิสัยทัศน (Vision) 
“ประชาชนทุกคนทุกชวงวัยในลุมน้ําเจาพระยา - ปาสัก ไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมีทักษะและ

สมรรถนะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ดํารงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมพหุวัฒนธรรม” 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาใหกับประชาชนทุกคนทุกชวงวัยอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหไดมาตรฐาน 
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญาของประชาชนทุกคนทุกชวงวัย 
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสรางกําลังคนท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมและการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  
1. สรางโอกาสทางการศึกษาของประชาชนทุกคนทุกชวงวัยอยางท่ัวถึง เทาเทียมและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา 
4. พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมและการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
5. สงเสริมการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
6. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเสริมสรางความมั่นคง 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมือง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาประสงค (Goals) 

1. ประชาชนทุกคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงเทาเทียม 
2. ประชาชนทุกคนทุกชวงวัยสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นท่ี 
5. สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมศักยภาพตามพหุปญญา 
6. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 
7. เพื่อจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหผูเรียนทุกระดับการศึกษาโดยคํานึงถึงศักยภาพท่ีแตกตาง

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
8. สถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 
9. เพื่อใหมีการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
10. เพื่อใหผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีทักษะอนาคต 
11. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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12. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาการดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
13. คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูการปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร 

1. สรางโอกาสทางการศึกษาของประชาชนทุกคนทุกชวงวัยอยางท่ัวถึง เทาเทียมและสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา 
4. พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมและการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
5. สงเสริมการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
6. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเสริมสรางความมั่นคง 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมือง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

18. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

วิสัยทัศน (Vision) 
มุงผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอยางท่ัวถึงและเสมอภาคเปนกําลังคนท่ีมีศักยภาพ 

อยูในสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยนอมนําศาสตรพระราชามาสูการปฏิบัติ  
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. เสริมสรางผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางหลากหลาย ท่ัวถึงและเสมอภาค 
4. ผลิตและพัฒนากําลังคนมีศักยภาพใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของทองถ่ินและประเทศ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงค (Goals)  
1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความเปนไทย  
3. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถอยูในสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
4. ผูเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางหลากหลาย ท่ัวถึง

และเสมอภาค 
5. กําลังคนมีศักยภาพท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของท้ังระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 
6. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการบริหารจัดการการเรียนรู

อยางมืออาชีพ 
7. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบูรณาการการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร 
1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 
2. การผลิต พัฒนากําลังคนเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน  
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทุกชวงวัย 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา 
 
  

19. มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 
ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 
ตัวบงช้ีท่ี 2 การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 
ตัวบงช้ีท่ี 4 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารงานดานวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 
ตัวบงช้ีท่ี 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 
ตัวบงช้ีท่ี 4 การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
ตัวบงช้ีท่ี 5 การขับเคล่ือนนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได 
ตัวบงช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี 4 ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 
ตัวบงช้ีท่ี 5 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2551 
ตัวบงช้ีท่ี 6 ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 
ตัวบงช้ีท่ี 7 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเทาเทียมกันและศึกษา 

ในระดับสูงข้ึน 
ตัวบงช้ีท่ี 8 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

20. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  –  2565 

วิสัยทัศน (Vision) 
“สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง บริหารและจัดการศึกษามุงใหผูเรียนมีคุณภาพ

บนพื้นฐานของความเปนไทย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  
พันธกิจ (Mission) 

1. เสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดํารงชีวิต 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมีความสามารถเปนเลิศทางวิชาการ และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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4. สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาสู Thailand 4.0 
คานิยมหลักขององคกร (Core Value) 

“ยิ้มไหวใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”  
เปาประสงค (Goals) 

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และเปนพลเมืองท่ีดีของประทศ 

2. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และเทาเทียมกัน 
4. ครูเปนผูมีจิตวิญญาณความเปนครู เปนครูมืออาชีพ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ 
5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพตามมาตรฐาน 
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุงเนนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โดยใชพื้นท่ีเปนฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย  

นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี  4 การสรางโอกาสในการเขาถึง มีบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้า

ทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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สวนที่ 4 
ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับไดแก 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน 

แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนความมั่นคง 

แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือจัดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ 

ซึ่งแผนระดับท่ี 1 และ 2 เปนแผนท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 

ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองจึงไดศึกษาวิเคราะหความสอดคลองเช่ือมโยง
ระหวางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองกับ
แผนท้ัง 3 ระดับดังนี ้

ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดบัที่ 1)  
1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1.1 เปหมายคนไทยเปนคนดีคนเกงมีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
1.2 ประเด็นยุทธศาสตรการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีวิสัยทัศนคือบริหารและจัดการศึกษามุงเนน

ให ผู เรียนมีคุณภาพบนพื้นฐานความเปนไทย สู สังคมอนาคตท่ียั่ งยืนซึ่ งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
ดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษยนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลายท้ัง
ในระดับตางๆต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานผูเรียนพิการผูเรียนดอยโอกาสผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษมีการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและเสริมสรางศักยภาพครูการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพท้ังความรูดานวิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตและ
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 เปาหมายสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหล่ือมลํ้าสรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

ดวยการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับในรายการพื้นฐาน 5 
รายการไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน
และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งการสนับสนุนคาใชจายดังกลาวเปนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึง
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บริการการศึกษาสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสรวมท้ังการสรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา
และการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกล 
ผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า
ในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
3.1 เปาหมายบานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนการพัฒนาการศึกษาและมีการดําเนิน

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน 
มิใหเปนผูเสพรายใหมพัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด
สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคมเสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหา 
ในกลุมเปาหมายซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวตอไป 

แผนระดบัที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)  
1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมายท่ี 1คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะท่ีจําเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแกปญหาปรับตัวส่ือสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายท่ี 2คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปญญาดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล 
ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง
พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษาท่ีย่ังยืนท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรวมถึงแนวโนมของสังคม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตําบล 

1.1.2 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตรการวัดการประเมินผลการพัฒนาครูการพัฒนา

โรงเรียนใหมีคุณภาพ 
เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะท่ีจําเปน 

ของโลกศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแกปญหาปรับตัวส่ือสารและทางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึนมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทุกระดับและ
ทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงพรอมท้ังมีทักษะ 
และศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา 
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ท่ียั่งยืนท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลากหลายรวมถึงแนวโนมของสังคม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลเพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพมีสภาพแวดลอม 
ท่ีเอื้อตอการสงเสริมการเรียนรูดวยการสงเสริมดานโครงสรางพื้นฐานท้ังอาคารสถานท่ีแหลงเรียนรูและวัสดุอุปกรณดาน
จัดการศึกษาท้ังบุคลากรหลักสูตรและกิจกรรมและดานการมีสวนรวมของเอกชนบานวัด/ศาสนสถานอื่นๆรัฐและ
โรงเรียนเพื่อผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชนตลอดจนโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของ
ชุมชน 

1.1.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนษุยท่ีหลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตรการวัดการประเมินการพัฒนาครูการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปญญาเพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนการดําเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมายรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทุกระดับ 
และทุกกลุมท้ังผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานผูเรียนพิการผูเรียนดอยโอกาสผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิ เศษได รับการศึกษาท่ีมี คุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู ตลอด ชีวิ ตอย า ง ท่ั ว ถึ ง 
พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคลอง
กับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึนไดรับการพัฒนาอยางสมดุลท้ังดานรางกาย

สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรมเปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองพัฒนาผูเรียนต้ังแต

ระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.2.2 แผนยอยการพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัยสามารถเขาถึงบริการ 

ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนการดําเนินการ

ใหบรรลุเปาหมายรวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพื้นท่ี 
1.2.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 
แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุนมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวนรูจักคิด

วิเคราะหรักการเรียนรูมีสํานึกพลเมืองมีความกลาหาญทางจริยธรรมมีความสามารถในการแกปญหาปรับตัวส่ือสาร
และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
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การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายรวมถึงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอื้อตอการเรียนรูตลอด
ชีวิตการพัฒนาส่ือการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการจางครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัย 
รักการอานการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการขับเคล่ือนงานแนะแนว 
ในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการศึกษาตอและการมีงานทําการ
ขับเคล่ือนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นท่ีการศึกษาการขับเคล่ือนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีระบบใหความชวยเหลือ

ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
1.3.2 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม 
แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียนโดยเฉพาะผูท่ีตองการความชวยเหลือ

เปนพิเศษ 
เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ

ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองสนับสนุนคาใชจาย 

ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเด็กดอยโอกาสใน
โรงเรียนเรียนรวมสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

1.4 ประเด็นความมั่นคง 
1.4.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองสงเสริมการจัดการศึกษา

ใหเกิดความสมานฉันทอยูรวมกันอยางสันติสุขปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดและแกไขปญหาชวยเหลือเด็ก 
ท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 

1.4.2 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองพัฒนาการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิตวัฒนธรรมใหเกิดความสมานฉันทและรูรักสามัคคีมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยู
รวมกันอยางสันติสุขมีคุณภาพตามมาตรฐานและเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน
พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติดสรางและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคมเสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย 

เปาหมายของแผนยอย ปญหาความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบ
ตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพราย
ใหมพัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติดสรางและพัฒนาระบบ
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รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคมเสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย 
ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคงตอไป 

 
 

1.5 ประเด็นการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
1.5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีดีงามและมีความรักและภูมิใจในความเปนไทย

มากข้ึนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเปนท่ียอมรับของนานา
ประเทศมากข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองสงเสริมใหนักเรียนครู
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรูเขาใจและมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดี
อยางเปนธรรมชาติสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดีภูมิใจในการทําความดีสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 

1.5.2 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและการเสริมสรางจิตสาธารณะและ
การเปนพลเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองสงเสริมใหมีการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมคานิยมและการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดีแกผูเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลท้ังดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตวิญญาณท่ีดีเขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนการสงเสริมให
นักเรียนครูผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรูเขาใจและมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดีภูมิใจในการทําความดีอีกท้ังสรางเครือขายชุมชน
องคกรแหงคุณธรรมโดยขอความรวมมือจากหนวยงานและองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

1.6 ประเด็นการตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
1.6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองสงเสริมการจัดการ

เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
1.6.2 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองสงเสริมใหมีการปลูกฝง

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองพัฒนาผูนําเยาวชน

ตอตานการทุจริตพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลซื่อสัตยสุจริตและปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา
รางกายจิตใจวินัยอารมณสังคมและสติปญญาใหสมกับวัย 

2.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม :การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
กอนประถมศึกษาในพื้นท่ี 
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2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
2.2.1 ประเด็น 

1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษและบุคคล 
ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

2) การดําเนินการเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นท่ีหางไกลหรือสถานศึกษาท่ีตองมีการ

ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
2.2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวมเพื่อใหเด็กพิการ
ไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสเพื่อใหเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา 
3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี

ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
2.2.3 เปาหมายกิจกรรม :จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาจนจบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 

2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพคร ู
2.3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
2.4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกันการประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลเพื่อใหผูเรียน

และประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงพรอมท้ังมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2) การขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ท้ังโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลโรงเรียนขนาดเล็กการจางครูคณิตศาสตรวิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นท่ีท่ีหลากหลายรวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสรางภูมิคุมกันปองกันยา
เสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหมพัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลชวยเหลือกลุมเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติดสรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคมเสริมสรางมาตรฐานในการ
ปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมายซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง 
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4) การเสริมสรางระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหนักเรียนครูผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรูเขาใจและมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปน
ธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดีภูมิใจในการทําความดีอีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 
โดยขอความรวมมือจากหนวยงานและองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการผลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล

แหงชาติ 
2.5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  

3. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 เรื่องการปองกันและเฝาระวัง 

3.1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยความรวมมือระหวางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

3.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียนพัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริตพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขาย 
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  
4.1 วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดีมี
จิตสาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุนตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได 

1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็งแขงขันไดมีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนสรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึนสรางความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ํา 

1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสามารถสนับสนุน
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพโปรงใสทันสมัยและมีการทํางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

4.2 เปาหมายรวม 
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณมีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ี

ดีของสังคมมีความเปนพลเมืองต่ืนรูมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความรับผิดชอบและทํา
ประโยชนตอสวนรวมมีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความ
เปนไทย 

2.2 ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลงเศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
และเปนธรรมกลุมท่ีมีรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 15  
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2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอมมีความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ําโดยเพิ่มพื้นท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 
ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึนและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัยสามัคคีสรางภาพลักษณดี 
และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทยความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง 
ปญหาอาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง 
มีความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศเกิดความเช่ือมโยงการขนสงโลจิสติกสหวงโซมูลคาเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญใน
อนุภูมิภาคภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาคภูมิภาค
และอาเซียนสูงข้ึน 

2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยโปรงใสตรวจสอบไดกระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชนบทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลงเพิ่มการใชระบบดิจิทัล
ในการใหบริการปญหาคอรรัปช่ันลดลงและการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน 
โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจ 
ในประเทศดีข้ึนการใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกวางข้ึนและดัชนีการรับรู 
การทุจริตดีข้ึนรวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

4.3 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
4.3.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถ

เพิ่มข้ึน 
4.3.3 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล

และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

4.3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินยัจิต

สาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและการเสริมสรางจิต

สาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดีแกผูเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

4.3.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถ 
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาโดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพื้นท่ี 
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตการพัฒนาส่ือการเรียนรู 
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการจางครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษาท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรการสงเสริมนิสัยรักการอานการพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการขับเคล่ือนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริม
สมรรถนะผูเรียนเพื่อการศึกษาตอและการมีงานทําการขับเคล่ือนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นท่ีการศึกษา 
การขับเคล่ือนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

4.3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

4.4 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
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4.4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ลดปญหาความเหล่ือมลํ้าดานรายไดของกลุมคนท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกันและแกไขปญหาความยากจน 

4.4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
4.4.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมี

รายไดตํ่าสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพโดยสงเสริมใหมีการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 รายการไดแกคาจัดการเรียนการ
สอนคาหนังสือเรียนคาอุปกรณการเรียนคาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4.4.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน
ท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัวพื้นท่ีและสภาพรางกาย 
โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพื่อสรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

4.5 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4.5.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถ

ในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มการสรางความรูความเขาใจความตระหนักและการมีสวนรวม
ของประชาชนและภาคสวนตางๆในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดลอม
ต้ังแตระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 
4.6.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลัก

ของประเทศ 
4.6.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคม

และธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยนําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนาและดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการพระราชดําริ 

4.7 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

4.7.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
4.7.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกฝง 

ใหคนไทยไมโกง 
5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

5.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน 
5.2.1 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติรองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็นการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
5.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตรการแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
5.2.3 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5.2.4 กลยุทธรณรงคใหเด็กเยาวชนผูใชแรงงานและประชากรกลุมเส่ียงตระหนักรูถึงโทษของ

ยาเสพติดเพื่อปองกันการเสพยาโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
5.3 นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.1 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติรองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็นการเสริมสราง

ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
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5.3.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตรหนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริตและประชาชน
ไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

5.3.3 ตัวช้ีวัดดัชนีช้ีวัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 
5.3.4 กลยุทธรณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริตเพื่อสรางคานิยมตอตานและปฏิเสธ

การทุจริต 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)  
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
1.4 เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.2 เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
2.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
2.4 เรื่องท่ี 4  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า

ทางการศึกษา 
2.5 เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมิตรกับส่ิงแวดลอม 
2.6 เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

3. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
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สวนที่ 5 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

1. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดวางทิศทางองคกรในการจัดการศึกษา 
โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลักขององคกร เปาประสงค แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 
และจุดเนนนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
“สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง บริหารและจัดการศึกษามุงเนนใหผูเรียน 

มีคุณภาพบนพื้นฐานความเปนไทย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง

และเทาเทียม 
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development GOALs : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 
คานิยมหลักขององคกร (Core Value) 

“ยิ้มไหวใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ” 
เปาหมาย (Goals) 

๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ 
อดออมโอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล 
นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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๔. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ี
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัด มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

จุดเนนการดําเนินงาน 
 1. จุดเนนดานผูเรียน 

ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 
1) ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 

ท่ีเหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข 
2) ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกคนอานออก เขียนได 
3) ผูเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนไปทุกคนอานคลอง เขียนคลอง 
4) ผูเรียนทุกระดับไดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อการส่ือสาร 
5) ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผลผานเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 
6) ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5  
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูท่ีใชทักษะกระบวนการคิด 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) ท่ีทันสมัย 
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ

จนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ 
7) ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จุดเนนดานการบริหารจัดการ 
1) สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแหง ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ 
2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง ใชรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยใชพื้นท่ีเปนฐาน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สูการปฏิบตัิ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    “ สพฐ.วิถีใหม วิถีคุณภาพ” 

1. นโยบายดานความปลอดภัย 
 

มาตรการ 
1. พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยสําหรับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค 
เพื่อพัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยสําหรับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากข้ึน เพื่อใหผูเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยคุกคาม รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษยอาชญากรรมไซเบอร 
และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แนวทางการดําเนินการ 
๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน 
และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลความปลอดภัยภายในสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๓) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
๔) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย 
5) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาช้ีแนะ

และความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 
  ตัวช้ีวัด 

1) รอยละ100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการดูแล
ความปลอดภัยสําหรับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2) รอยละ100 ของผูเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ และมีความพรอม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม 
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

มาตรการ 
2. เสริมสรางใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาวะท่ีดี 
เปาประสงค 

เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใหไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองมีความรูความเขาใจและมีความพรอมในการปองกันตนเองจากเกิดโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

แนวทางการดําเนินการ 
1) สนับสนุนใหผูเรียนครูบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 
2) สงเสริมณรงคใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวชุมชน เล็งเห็นอันตรายจากการ

เกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา 
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3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําตลอดจนรูจักวิธีการปองกันตนเองจากการติดเช้ือดังกลาว  

4) มีมาตรการและแนวทางในการปองกันการติดเช้ือภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

5) จัดสภาพแวดลอมภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใหมีความสะอาด
ปราศจากเช้ือเอื้อตอสุขภาวะท่ีดีและดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดเมื่อโรคทวีความรุนแรงข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
รอยละ 100 ของผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับกาพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดี

ใหแกตนเอง 
 

2. นโยบายดานโอกาส 
 

  มาตรการ 
1. สนับสนุนใหผูเรียนระดับปฐมวัย และเด็กในวัยเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 
เปาประสงค 

1) ผูเรียนระดับปฐมวัย และเด็กในวัยเรียนไดเขาเรียนทุกคน 
2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองเหมาะสมการพัฒนาผูเรียน 

กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
แนวทางการดําเนินการ 

1) เปดโอกาสใหชุมชนสนับสนุนเด็กปฐมวัยไดเขารับการศึกษาอยางท่ัวถึง  
2) พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกายจิตใจอารมณและสติปญญา

อยางครบถวนและสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางเนนการพัฒนาผูเรียน 

เปนรายบุคคล (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 
และบริบทของพื้นท่ี 

ตัวช้ีวัด 
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีขอมูลประชากรวัยเรียนและแผนการรับนักเรียน

ทุกระดับสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2) รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ 
 

มาตรการ 
2 . พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ ตามความสามารถ ความสนใจ มีความเปนเลิศทางวิชาการมี

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเช่ือมโยงไปสูการมีอาชีพ มีงานทํางาน และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

เปาประสงค 
ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ และมีความเปนเลิศทางวิชาการ มี

สมรรถนะท่ีเช่ือมโยงไปสูการมีอาชีพ มีงานทํางานในอนาคตได 
แนวทางการดําเนินการ 

 ๑) ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหนวยงานตาง  ๆ
ท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน  
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๒) ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนา
ตอยอดไปสูความเปนเลิศดานวิชาการและดานทักษะอาชีพท่ีตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

๓) พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู 
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)เชน การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอนหรือบันได ๕ ข้ัน
(Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology  Engineering 
and Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

๔) สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูเรียนตามความถนัด 
ความสนใจ และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแตระดับสถานศึกษา 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และจังหวัด 

5) ปรับเปล่ียนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

6) พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

7) สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ 
และความถนัดของผูเรียน 

8) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี ๓ เพิ่มเติมอยางนอย ๑ ภาษา 

9) ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

ตัวช้ีวัด 
๑)จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  
๒)รอยละ 100 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง

การอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓)รอยละ 90 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง เช่ือมโยงสูอาชีพ 
และการมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

มาตรการ 
3 . พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงเทาเทียม 

และปองกันผูเรียนไมใหออกจากระบบการศึกษา 
เปาประสงค 

1) เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน
และผูเรียนท่ีอยูในระบบการศึกษาไมออกจากระบบการศึกษา 

2) ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการดําเนินการ 

1) สํารวจสํามะโนประชากรวัยเรียน 
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2) สรางกลไกระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเพื่อใหเกิดการชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

4) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษใหเต็มตามศักยภาพ 
ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) รอยละ 100 ของผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการผูดอยโอกาส) ไดรับการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 

3. นโยบายดานคุณภาพ 

มาตรการ  
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 

เปาประสงค 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
  แนวทางการดําเนินการ 

๑) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 

๒) สถานศึกษาจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ตัวช้ีวัด 

๑) รอยละ100 ของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒) รอยละ100 ของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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๓) สถานศึกษา จํานวน 142 แหง นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔) สถานศึกษา จํานวน 142 แหง จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

มาตรการ 
2. การพัฒนาผูเรียนในทุกระดับใหมีสมรรถนะหลักท่ีเหมาะสมจําเปนสําหรับการศึกษาตอ 

เพื่อการมีงานทํา และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  
เปาประสงค 

1) ผูเรียนทุกระดับ ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย 

มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพื่อใชในการเรียนรู 
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลย ีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู 
ท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

2) มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานท้ังทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย 

แนวทางดําเนนิการ   
 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย  

1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป 
สรุปและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๒) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและดําเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครองใหมีความรูความเขาใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
๔) ศึกษาวิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและองคความรูใหม ๆ เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกโรงเรียนและผูสนใจ   
๕) มีการกํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผล 

การดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   
6) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอก

หองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
7) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข 
8) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกสนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน 

มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9) จัดหาส่ือ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
10) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
11) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวม 

และการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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12) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 
  แนวทางดําเนนิการ 
 ๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน
ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมีคุณลักษณะ   

 - เปนไปตามหลักสูตร  
 - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอานมีทักษะ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
๒) ประสานการดําเนินงานเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

๓) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

๕) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตอง 
ตามหลักโภชนาการ 

6)สถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 

(STEAM Education) เชน 
 - ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคําถาม 
 - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 
 - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

8) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอและดานอาชีพ เปนการวางพื้นฐานการเรียนรูการวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

9) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

10) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning :SEL) 
11) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 
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12) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 

13) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 

แนวทางดําเนินการ 
๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน

ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

 -  เปนไปตามหลักสูตร  
 -  มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  
-  มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการประกอบอาชีพ   
 -  มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
 -  มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอานมีทักษะ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ 
๒) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี ๓ วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 
๓) สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

๕) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 
เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
 6)สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   7) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน หรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) 
   8) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

 - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 
 - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
 - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 
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9) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ เปนนวัตกรรมนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬาการออกกําลังกาย และสนับสนุน
ใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย
และจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด 
ความตองการ และความสนใจของตนเอง 

10) สงเสริมการเรียนรูและพฒันาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
11) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

แนวทางดําเนนิการ 

๑) จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 
2) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน

ท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษ
เฉพาะบุคคล 

4) สงเสริม สนับสนุนการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
5) สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการ

จําเปนพิเศษ 
6) สงเสริมใหสถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหาร

จัดการ การใหบรกิาร และการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด 

1) รอยละ 80 ของผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

2) รอยละ 100 ของผูเรียนระดับประถมวัย มีพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ 
สังคม และพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) รอยละ 80 ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

4) รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

5)รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓มีทักษะ 
การเรียนรูท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทําตามความถนัดและความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

6)รอยละ 100 ของผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

7)รอยละ 100 ของผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

 

มาตรการ 
3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับ

การจัดการศึกษา 
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เปาประสงค 
 เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง
ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) ของตนเอง 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  แนวทางการดําเนินการ 

1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  ส่ือ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 

2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

๓) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อเปนเครื่องมือในการเขาถึง
องคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 

๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  
 5) ประยุกตใชขอมูลองคความรู ส่ือ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
   6) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพื่อตอบสนองตอการพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
   7) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผาน
ระบบดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด 
รอยละ 80 ของสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
                    4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค 
   เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน 
โดยพัฒนาใหเปนครูเปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู”
ปรับวิธีสอนใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู และทํากิจกรรมในช้ันเรียน ทําหนาท่ีกระตุน 
สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรู 
ใหผูเรียนมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

แนวทางการดําเนินการ 
1) สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need  

Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
๒) จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ 

(Career Path) 
๓) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น  ๆจัดทําหลักสูตร

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 
๔) สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ท่ีกําหนดท่ีเช่ือมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
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๕) สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

๖) สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี ๓ สอดคลอง
กับภารกิจและหนาท่ีของตน 

๗) สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษโดยใชระดับ
การพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for Languages :  CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

๘) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
การวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

๙) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
(Differentiated Instruction) 

๑๐) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

๑๑) สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๒) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

๑๓) สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 

๑๔) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ 
และแผนการศึกษาแหงชาติ 

๑๕) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ต้ังแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้

- พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
   - พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชนการพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน 
    - สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 
    - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทท้ังระบบ 
   - พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร (Coding) 

 ตัวช้ีวัด 
รอยละ 80 ของครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก“ครูผูสอน”เปน“Coach”ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ

การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรูมีความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใชในการจัดการเรียนการสอน เปนแบบอยางท่ีดีดานคุณธรรม จริยธรรม 
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4. นโยบายดานประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
  ๑. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารงานท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ
มีการขับเคล่ือนงานรวมกับภาคีเครือขายเพื่อจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

เปาประสงค 

1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนองคกรท่ีทันสมัย มีความยืดหยุนพรอมรับการปรับตัว 
ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก และมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสํานักงาน เพื่อใหการขับเคล่ือนภารกิจดานการสนับสนุนกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา ใหเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารงานภายใตหลักคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

3) ภาคี เครือขาย ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 
แนวทางการดําเนินการ  

1) พัฒนาและปรับปรุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารงานท่ีทันสมัย 
สอดคลองกับหนาท่ีการสนับสนุนกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2) สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใชระบบการบริหารจัดการภายใตหลักคุณธรรม
และความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใชในการบริหารงาน  

4) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผน 
การจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5) สนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน (Area Based 
Management) ในรูปแบบการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ (CLUSTERs) 

6) สงเสริมใหภาคี เครือขาย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมจัดทําแผนบูรณาการ
จัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  

7) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขายเชน 
- เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
- ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 
- สหวิทยาเขตกลุมโรงเรียน  

8) สงเสริมใหภาคี เครือขาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นท่ี ตลอดจนรวมการกํากับ 

ติดตาม และประเมินผล 
9) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวม

รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
10) สงเสริมใหภาคสวนของสังคมก็มีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 



77 
 

ตัวช้ีวัด 
1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการพัฒนาการบริหารงาน 

ท่ีมีความทันสมัยยืดหยุนคลองตัวพรอมรับกับเปล่ียนแปลงของโลกตลอดเวลา และเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
สนับสนุนสงเสริมตรวจสอบติดตามเพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 

2) รอยละ 100 ของสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใสปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และมีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล  

3) รอยละ 100 ของสถานศึกษาหนวยงานในสังกัดทุกระดับผานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

4) รอยละ 100 ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

5) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

6) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลตาง  ๆนําไปสูการวิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

7) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช
ในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  มาตรการ 
 1. การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

เปาประสงค 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ
(Stand Alone) ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนและสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  

แนวทางการดําเนินการ 
1) ส่ือสารและสรางการรับรูใหกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เชน สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน ใหมีความเขาใจในรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
2) สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  
3) สรางความเขมแข็งใหศูนยโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเครือขายขนาดเล็กและโรงเรียน 

ท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมีความพรอม 
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  

4) นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) อยางตอเนื่อง 

ตัวช้ีวัด 
1) รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลอง

กับบริบทของพื้นท่ี  
2) รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ

(Stand Alone)มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
  3. สงเสริม สนับสนุนใหเกิดพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตนแบบ 
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เปาประสงค 

สถานศึกษา และผูเรียน ไดรับการสงเสริม และพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนา

นวัตกรรม 

แนวทางการดําเนินการ 
๑) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนําไปสูการคิดคน และพัฒนานวัตกรรม  
๒) นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางตอเนื่อง 

ตัวช้ีวัด 

รอยละ 80 ของสถานศึกษา ผูเรียน ไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร

เปนนักคิดนักปฏิบัตินักประดิษฐและเปนนวัตกร 

มาตรการ 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เปาประสงค 

สถานศึกษาไดรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑) จัดทําแผนนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๒) แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการ 

ตัวช้ีวัด 

1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

2) รอยละ 100 ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองมีสวนรวมในการบริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 

3. กลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดกําหนดกลยุทธ ตัวช้ีวัด และแนวทางในการดําเนินการ
ตามกลยุทธ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา ไดรับการ
ดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา 
และรองรับวิถีชีวิตใหม รวมถึงการ
จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุข
ภาวะท่ีดี 

1. รอยละ 85 ของผู เรียนท่ีเขารวม
กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสราง
ภูมิคุมกันพรอมรับมือการเปล่ียนแปลง
และภัยคุกคามแบบใหมทุกรูปแบบ  
2. รอยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดําเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ใหสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติ
ใหมและโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิตใหม 
(New Normal) 
3. รอยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีมีแผน/
มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา
รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
4. รอยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู ความเขาใจเรื่องการจัดระบบ
ความปลอดภัยตาง ๆ สามารถนําความรู
ไปถายทอดสูโรงเรียนได 

-กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
-กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
-กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
-กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 

แนวทางการดําเนินการ 
1. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ แกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถวิเคราะห 

ประเมินสถานการณความเส่ียง และดําเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ใหสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีใหม (New Normal) 

2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ รูจักวิธีปองกันและแกไขเกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย 

3. สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู ท่ีมุงเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

4. สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูดวยตนเอง ท่ีนําไปสู Digital Life & Learning 
รวมถึงความพรอมของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนเพื่อความปลอดภัย เมื่อตองเผชิญกับ
สถานการณภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

5. สงเสริม ใหมีการจัดสภาพแวดลอม และสรางระบบนิเวศน การเรียนรูท่ีปลอดภัยในสถานศึกษาให
ผูเรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุน และมีความสุขในสถานศึกษา 

6. เสริมสรางแนวทางการปองกันและแกปญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไดอยางทันทวงที เชน ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร การแสดงออกท่ีไมเหมาะสม พฤติกรรมกล่ันแกลงรังแกผูอื่น (Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา 
การลวงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความรวมมือจากภาคีเครือขาย 

7. สงเสริม พัฒนาระบบและรูปแบบการปองกันภัยทุกรูปแบบ รวมท้ังเสริมสรางสวัสดิการใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน 
และมีพัฒนาการสมวัย 
 
 
 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางเสมอภาคจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 
 
 
 
3. เด็กกลุมเส่ียงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหลน และเด็ก
ออกกลางคัน ไดรับการชวยเหลือ
ใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
4. เด็กพิการและผูดอยโอกาส 
ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัด มีขอมูลประชากรวัยเรียน
และแผนการรับนักเรียนทุกระดับ 
สามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. รอยละ 100 ของประชากรวัย
เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม
และเสมอภาค อยางมีคุณภาพ 
3. รอยละ 70 ของนักเรียนท่ีจบ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เขาเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
4. จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการและ 
ผูดอยโอกาสในสังกัดทุกคนเขาถึง
บริการทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความ
จําเปน 
5. รอยละ 20 ของผูเรียนท่ีไดรับ
เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน 
6. รอยละ 80 ของสถานศึกษานํา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
-   กลุ มส งเสริ มการศึ กษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

แนวทางการดําเนินการ 
1. สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเสมอภาค โดยการคนหา เฝาระวัง ติดตามและ

ชวยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ป) ทุกคน ใหไดรับการดูแลและสงเสริมการพัฒนาการจากสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

2. สรางโอกาสและความเสมอภาคการเขาถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพใหแกประชากรวัยเรียนทุก
คนอยางตอเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผูเรียน ความถนัดและศักยภาพของแตละบุคคล 
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ 

3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการคนหา เฝาระวัง ติดตาม ประสานชวยเหลือ ประชากรวัย
เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีอยูนอกระบบการศึกษาใหเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล และสนับสนุนใหมีขอมูล องคความรูและแนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือ ท่ีจําเปนในการ
ปองกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
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4. สงเสริม พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู ส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

5. สงเสริม พัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสรางโอกาสทางการศึกษา 
6. ระดมการมีสวนรวมของสังคมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เปนพลเมือง ท่ีรูสิทธิ
และหนาท่ี อยางมีความรับผิดชอบ มี
จิตสาธารณะ มีความรักและความ
ภูมิใจในความเปนไทย  
2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษา
ข้ันพื้ นฐาน ได รั บการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคลองกับ
ศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป  
 
 
 
 
 
2. รอยละ 80 ของนักเรียนปฐมวัย
มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
3. รอยละ 90 ของผูเรียนทุกระดับ
มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี
คาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ
ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ
ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เฉล่ีย
รอยละ 40 ข้ึนไป 
5. รอยละ 80 ของผู เรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการ
เรียนรูท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมี
งานทํา ตามความถนัดและความ
ตองการของตนเองและสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ 
6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข มีความ
ยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคม
ท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทัน
ตอการเปล่ียนแปลง ของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู ความเช่ียวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
มีความพรอม ท้ังทางดานวิชาการ 
เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเปนครู  
 
 
 
 
 
 
 
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อ
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG 
เปาหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิ ตรกับ ส่ิ งแวดล อม  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. รอยละ 70 ของสถานศึกษาท่ี
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ไดรับการเตรียมความพรอม (ดาน
การอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 
7. ร อยละ 70 ของผู เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 
8. รอยละ 90 ของครูสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับช้ันประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการพัฒนา
และยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
โดยใชระดับการพัฒนาทางดาน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด  
9. รอยละ 90 ของครู มีการเปล่ียน
บทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” 
ผู ให คําปรึกษา ขอเสนอแนะการ
เรียนรูหรือผูอํานวยการเรียนรู 
10. รอยละ 10 ของสถานศึกษาท่ี
สามารถจัดการเรียนการสอน ตาม
พหุปญญา  
11. รอยละ 10 ของนักเรียนท่ี
ไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุ
ปญญารายบุคคล  
12.รอยละ 90 ของสถานศึกษาท่ี
จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการ
สรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม นํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 

-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
 
- ก ลุ ม พั ฒ นา ค รู แ ล ะ บุ คลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
-กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

 

แนวทางการดําเนินการ 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษ 

ท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
สูการปฏิบัติ 
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2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน เช่ือมโยงสูอาชีพและ 
การมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
บนฐานของสามมโนทัศนหลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative Education 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอน สูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
มีความรูความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) มีแรงจูงใจในความเปนครูมืออาชีพ  

5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อยางตอเนื่อง 
โดยมีการพัฒนารายบุคคล สงเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเปนคร ู

6. สงเสริม พัฒนาผูเรียนตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences)  
7. สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูของผูเรียนท่ีนําไปสู Digital Life & Learning  
8. ดําเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผูเรียน เพื่อพัฒนา ใหสอดคลองกับศักยภาพ

และสงเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
9. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูรูปแบบ Active Learning /Co-creation 

ใหกับผูเรียนในทุกระดับช้ัน  
10. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูใหปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรูจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ 

“ผูอํานวยการเรียนรู” โดยศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผน 
การพัฒนาอยางเปนระบบ 

11. สงเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) ท่ีสอดคลองกับสภาพ
บริบทของสถานศึกษา โดยใหมีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การทดสอบ ดวยขอสอบปรนัยและอัตนัย การประเมิน
ภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนตน  

12. สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอยางยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม  
13. สงเสริม พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

ผูเรียน รวมท้ังดําเนินการใหมีการขยายผล  
14. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานแพลตฟอรม ดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ  
15. สงเสริมการบูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาตอดานอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงาน

ทําตามความตองการและความถนัดของผูเรียน  
16. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  
17. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาตาม

อัธยาศัย ใหสอดคลองกับบริบทพื้นท่ี สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงาน ของครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา  

18. เสริมสรางความเขมแข็งศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (HCEC) เพื่อเปนศูนยกลางใน
การบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสูความเปนเลิศ 
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กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบตัวตช้ีวัด 
1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาทุกแหงมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศ และสามารถนํา
ขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ 
อยางมีประสิทธิภาพ  
2. สถานศึกษาไดรับการสงเสริม
สนับสนุนใหมีความคลองตัวและ 
เอื้ อตอการบริหารและการ จัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมกับบริบท 
3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา มีการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะดานงบประมาณ 
และการบริหารงานบุคคล ท่ี มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 
 
 
4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและการมีสวน
รวม ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท 
 
 

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล  
2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา     
มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล  
 
 
3. รอยละ 80 ของสถานศึกษา 
ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาตามบริบทพื้นท่ี 
 
 
4. สัดสวนของเวลาของครูในการ
จัดการเรียนการสอนตองาน อื่น ๆ 
ท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอน 3 : 2 
5. รอยละ 10 ของโครงการของ
สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาท่ี
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามคาเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ 
6.รอยละ 80 ของสถานศึกษาใน
สังกัด ผานการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
7. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มี
คาคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA) 
ไมนอยกวารอยละ 90 
8. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผานการประเมินการบริหารและ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตาม
มาตรฐาน สํานั ก ง าน เข ตพื้ น ท่ี
การศึกษา (พ.ศ. 2560) ระดับ
คุณภาพไมตํ่ากวาดีมากทุกตัวบงช้ี 
 

-    กลุ มส งเสริ มการศึ กษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 
 
 
- ทุกกลุมภารกิจ/หนวยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
- กลุมบริหารงานบุคคล 
 
 
 
- กลุมนโยบายและแผน 
 
 
  
- ทุกกลุมภารกิจ/หนวยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
- ทุกกลุมภารกิจ/หนวยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
- ทุกกลุมภารกิจ/หนวยตรวจสอบภายใน 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบตัวตช้ีวัด 
9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ผานการประเมินการบริหารและ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตาม
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นพื้นฐาน ตามระดับคาเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
10. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ผ านก ารประ เมิ น ตั ว ช้ี วั ดต าม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามระดับคา
เปาหมายท่ีกําหนด 

- ทุกกลุมภารกิจ/หนวยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกกลุมภารกิจ/หนวยตรวจสอบภายใน 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูล (Big Data) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย และเปนปจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความตองการท่ีแตกตางของนักเรียน และผูรับบริการทุกประเภท 
รวมท้ังพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรม 
ท่ีตอบสนองความตองการท้ังในภาพรวม และเฉพาะกลุมได โดยสามารถเช่ือมโยงกับฐานขอมูลกลางของหนวยงานอื่น ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ  

2. สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานสําหรับโรงเรียนท่ีสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน ไดอยางมีคุณภาพ  
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
4. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  
5. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผูเรียนไดมีโอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ในระบบประกันคุณภาพ 
7. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
8. พัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดานความเช่ือมโยงจากนโยบายสูการปฏิบัติ วัฒนธรรม 

การใหบริการ และการสรางเครือขายการทํางาน และใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มาตรฐานตําแหนง และวิทยฐานะ 
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความกาวหนาในอาชีพ มาตรฐานตําแหนงและวิทยฐานะ  

9. สงเสริม สนับสนุน การบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูท่ีไมใชการสอน  
10. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
11. สงเสริม สนับสนุน การจัดทําโครงการท่ีสอดคลอง เช่ือมโยงกับแผน 3 ระดับ และรายงานในระบบ

ติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  
12. สงเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) โดยใหบุคลากรในหนวยงานทุกระดับนําหลักธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

13. สงเสริมการมีสวนรวม และจัดการศึกษารวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องคกรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจท่ีตอบสนองตอนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
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สวนที่ 6 

โครงการและงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อางทอง ไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณจํานวน 4,000,000 บาท โดยวางแผนงบประมาณเปนคาใชจาย 
ในการบริหารจัดการสํานักงาน และเปนคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ ดังนี้ 

1. คาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน (ความจําเปนพื้นฐาน) งบประมาณ 3,000,000 บาท 
(1) สําหรับบริหารจัดการสํานักงานงบประมาณ 2,700,000 บาท 
(2) สําหรับจัดสรรใหโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการระหวางปตาม

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานงบประมาณ 300,000 บาท 
  2. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการตามภารกิจกลุมงบประมาณ

1,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

1. คาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน (ความจําเปนพื้นฐาน) งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 

3,000,000 กลุมการเงินและสินทรัพย 
กลุมนโยบายและแผน 

2. คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา 96,280 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

2 โครงการสรางภูมิคุมกันและรูเทาทันส่ือ Fake News   7,200 กลุมอํานวยการ 

 กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

3 โครงการสงเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม
ทางการศึกษา “พานองกลับมาเรียน” 

22,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

4 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 11,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 



87 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

 กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูสูการบริหารจัดการคุณภาพ
ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

99,400 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 
การจัดการศึกษา 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางการจัดการ
เรียนรูฐานสมรรถนะสอดคลองกับบริบท สถานศึกษา
และทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

23,480 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

7 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะ“เด็กไทยวิถี
ใหม วิถีคุณภาพ”ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R ๘ C) 

39,020 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 
การจัดการศึกษา 

8 โครงการสงเสริมศักยภาพผู เรียน ตามความถนัด 
และความสามารถทางดนตรี กีฬา และอาชีพ (1 โรงเรียน 
1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ) 

16,990 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 
การจัดการศึกษา 

9 โครงการการบริหารจัดการขยะในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10,000 กลุมอํานวยการ 

10 โครงการการทดสอบความสามารถในการอาน (RT)  
ช้ันประถมศึกษาท่ี 1 และการประเมิน คุณภาพผูเรียน
ระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (NT) ปการศึกษา 
2564 

104,700 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 
การจัดการศึกษา 

11 โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

0 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 
การจัดการศึกษา 

12 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทําดี
ถวายในหลวง" 

22,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

13 โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

14,400 กลุมกฎหมายและคดี 

14 โครงการพัฒนาการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารในการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการศึกษา 

61,580 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

15 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน
พัสดุในโรงเรียน 

5,200 กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

16 โครงการการประเมินผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

91,450 กลุมบริหารงานบุคคล 

17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 92,200 กลุมบริหารงานบุคคล 
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18 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษา 

36,720 กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

19 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6,260 กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20 โครงการการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 22,080 กลุมอํานวยการ 

21 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสง เสริม 
การมีสวนรวมบุคลากรสพป.อางทอง 

150,080 กลุมอํานวยการ 

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 27,200 หนวยตรวจสอบภายใน 

23 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
นโยบายและแผน และการติดตาม ประเมินและรายงานผล 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

101,220 กลุมนโยบายและแผน 

รวมงบประมาณโครงการตามกลยุทธ 1,060,460  

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,060,460  
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          สวนที่ 7 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สูการปฏิบัติ 

  
 การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการโดยใชการบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA) ประกอบไปดวย 
การวางแผน (Plan - P) การปฏิบัติตามแผน (Do - D) การตรวจสอบ (Check - C) และการปรับปรุง (Act - A) ดังนี ้ 
  ข้ันตอนท่ี  1  การวางแผน (Plan - P) 
  1.ศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตร นโยบายท่ีเกี่ยวของ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งานตามภารกิจ4 
ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารท่ัวไป การประเมินสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา สภาพปญหาและความตองการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

2. แตงต้ังคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหมีความสอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของหนวยงาน ท่ีเช่ือมโยงกับแผน 3 ระดับ 
และนโยบายท่ีเกี่ยวของทุกระดับตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ)     

3. แจงกลุมและหนวยในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการจัดทําโครงการ 
กิจกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จุดเนนและเปาหมายการพัฒนา 
 4. จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5. นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
  ข้ันตอนท่ี  2  การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
   1. แจงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหทุกกลุม/หนวยในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาทราบเพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน    

2. ประชุมช้ีแจงในการประชุมทีมบริหาร การประชุมผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรและผูเกี่ยวของ 
   3. กําหนดแนวทางในการนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ โดยใหมีและใชแผนปฏิบัติการประจําปเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ และใหสถานศึกษาจัดสงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการใชจายเงิน
ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
   4. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ เพื่อกํากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน  
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  ข้ันตอนท่ี  3  การตรวจสอบ (Check - C) 
   1. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน ตามปฏิทินท่ีกําหนดเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและรวบรวมขอมูลอื่น
รวมท้ังสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุง 
และพัฒนาตอไป 
  2. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564ตามระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ: eMENSCRระบบติดตามประเมินผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
รอบ 3,6,9,12 เดือนและรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-MES) ของสํานักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ข้ันตอนท่ี  4 การปรับปรุง (Act - A) 
 นําผลการดําเนินงานมาเปนขอมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานท่ีสงผลตอคุณภาพการจัด
การศึกษาในปงบประมาณถัดไป 
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

------------------------------------ 
คําช้ีแจง  แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เปนแบบติดตามและประเมินผลโครงการ   
            โปรดกรอกขอมูลใหครบทุกขอ ผลการรายงานจะนําไปใชเปนขอมูลในการจัดทํารายงาน 
การจัดการศึกษาและนําไปใชในการวางแผนการทํางานในปตอไป 
1. โครงการ ........................................................................................................................................................ 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ....................................................... กลุม ...................................................................... 
3. สนองยุทธศาสตร................................................................................................  

นโยบาย สพฐ. .................................................................................................... 
4. วัตถุประสงค 
   1) ................................................................................................................................................................... 
   2) ................................................................................................................................................................... 
   3) ................................................................................................................................................................... 
5. เปาหมาย 
    เชิงปริมาณ 
    1) .................................................................................................................................................................. 
    2) .................................................................................................................................................................. 
    เชิงคุณภาพ 
    1) .................................................................................................................................................................. 
    2) ................................................................................................................................................................. 
6. งบประมาณ ............................บาท เบิกจายแลว .................................. บาท คงเหลือ..........................บาท 
7. ผลการดําเนินการ 
    1) .................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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10. แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
กลุมนโยบายและแผน ขอขอบคุณทุกทาน 
ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.อางทอง 
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คําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ท่ี 429/2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
.................................................. 

ตามท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2580) ยุทธศาสตรแผนพฒันาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบาย
รัฐบาล นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดอางทอง และ
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป นั้น         
ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการโดยจัดทําเปนแผนหาปและแผนประจําป           
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ  นั้น  

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 และการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความสอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของหนวยงาน ท่ีเช่ือมโยงกับ 
แผน 3 ระดับ และนโยบายท่ีเกี่ยวของทุกระดับตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ)  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 3๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  แตงต้ังคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหขอเสนอแนะและพิจารณาแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนและนโยบาย           
ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสภาพปจจุบันและปญหาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ประกอบดวย 

1.1 นายมงคล  รุงสวาง   
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประธานกรรมการ 

1.2 นายสมเกียรติ  แกวมณี   
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รองประธานกรรมการ 

                 
                                                                                                           / 1.3 นางเฉลียว ... 
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1.3 นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล   
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสุชาติ  ทองมา   
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รองประธานกรรมการ 
1.5 ผูอํานวยการกลุมภารกิจทุกกลุมและหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
1.6 นางสาวอารีย บุญเสริม ผูอํานวยกลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1.8 นางไพฑูรย  จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1.9 นางสาวปวีณา  ฤทธิสนธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1.10 นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  มีหนาท่ี  
วิเคราะหยุทธศาสตรชาติ แผนและนโยบายท่ีเกี่ยวของ สภาพปจจุบัน ปญหาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตลอดจนทบทวนการดําเนินงานในปท่ีผานมา และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง  ประกอบดวย 

 2.1 นายมงคล  รุงสวาง   
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประธานกรรมการ 
2.2 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล   
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสมเกียรติ  แกวมณี   
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รองประธานกรรมการ 
2.4 นายสุชาติ  ทองมา   
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รองประธานกรรมการ 
2.5 ประธานกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา กรรมการ 
2.6 ประธานกลุมโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ กรรมการ 
2.7 ประธานกลุมโรงเรียนเกษไชโย  กรรมการ 
2.8 ประธานกลุมโรงเรียนไชโยบูรพา กรรมการ 
2.9 ประธานกลุมโรงเรียนพระตําหนัก กรรมการ 
2.10 ประธานกลุมโรงเรียนจินดามณี  กรรมการ 
2.11 ประธานกลุมโรงเรียนขุนอินท  กรรมการ 
2.12 ประธานกลุมโรงเรียนปาโมก  กรรมการ 
2.13 ประธานกลุมโรงเรียนดอกแกว  กรรมการ 
2.14 ประธานกลุมโรงเรียนพัฒนมิตร  กรรมการ 
2.15 ประธานกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง กรรมการ 
2.16 ประธานกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา กรรมการ 

                              
                                                                                                                / 2.17 ประธาน... 
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2.17 ประธานกลุมโรงเรียนบานนายแทน กรรมการ 
2.18 ประธานกลุมโรงเรียนสามโก  กรรมการ 
2.19 ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
2.20 ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ 
2.21 ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน กรรมการ 
2.22  นางสาวจิราภรณ สุขช่ืน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง กรรมการ 
2.23 นางสาวนันทนภัส  บุญญะสิทธิ์ ครู  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

(ละเอียดอุปถัมภ) 
กรรมการ 

2.24 นายพงษระวี นามศรีอุน ครู โรงเรียนวัดหวยโรง ( สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลสงเคราะห160) 

กรรมการ 

2.24 นายภาณุพงศ ธูปประสม ผูแทนคณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
2.25 ผูอํานวยการกลุมภารกิจทุกลุมและหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.26 ศึกษานิเทศกทุกคน  กรรมการ 
2.27 ผูแทนกลุมภารกิจกลุมละ 1 คน  กรรมการ 
2.28 นางสาวอารีย  บุญเสริม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและ

แผน 
กรรมการและเลขานุการ 

2.29 นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.30 นางไพฑรูย จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.31 นางสาวปวีณา ฤทธิ์สนธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.32 นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหนาท่ี ประสานงานกับฝายตาง ๆ ตามคําส่ัง อํานวยความสะดวกแกผูเขาประชุม
ปฏิบัติการฯ และควบคุมการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย  

3.1 นายเฉลียว  เอี่ยมสกุล   
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวอารีย  บุญเสริม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
3.3 นางไพฑูรย  จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
3.4 นาสาวปวีณา  ฤทธิสนธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
3.5 นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการ กรรมการและชวยเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการจัดทําเอกสาร  มีหนาท่ี จัดเตรียมเอกสารและขอมูลสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และ
จัดทํารูปเลมแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2565สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ประกอบดวย 

4.1 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล   
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประธานกรรมการ 

4.2 นางสาวอารีย  บุญเสริม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
4.3 นางไพฑรูย  จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
4.4 นางสาวปวีณา ฤทธิ์สนธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
4.5 นายอํานาจ  เรืองรักษ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
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4.6 นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
4.7 นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    5. คณะกรรมการรับรายงานตัว ปฏิคมและอาหาร  มีหนาท่ี จัดทําบัญชีลงเวลา รับรายงานตัว ดูแลให
การตอนรับ แจกเอกสารประกอบการประชุม คัดกรองวัดอุณภูมิผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และจัดเตรียม
อาหารวางและเครื่องด่ืม และอาหารกลางวัน สําหรับผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 

5.1 นางสาวอารีย  บุญเสริม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 
5.2 นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะหนบายและแผน กรรมการ 
5.3 นางสาวปวีณา  ฤทธิสนธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
5.4 นางสาวพรพิมล  เวทยสุขุม เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
5.5 นางสาวกมลพรรณ  สินนอก ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
5.6 นางสาวพิธาน  จริยปญญาพร ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
5.7 นางอุบล  ปานพุม ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
5.8 นางไพฑูรย  จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
5.9 นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 6.  คณะกรรมการสถานท่ี  มีหนาท่ี จัดเตรียมสถานท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และโสตทัศนูปกรณ ใหมีความพรอม
ตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ประกอบดวย             

6.1 นางณัชภัษสรณ  สิริอัคคะโชติ      ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ประธานกรรมการ 
6.2 นายอํานาจ  เรืองรักษ เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
6.3 นายไชยยันต  ลายตลับ ชางสี กรรมการ 
6.4 นายวสันต  บุญบาง ชางสี กรรมการ 
6.5 นายธีระ  คงสมบูรณ ชางสี กรรมการ 
6.6 นายมนัส  แยมสรวล ชางสี กรรมการ 
6.7 นายปรีดี  วัฒนพันธุ ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
6.8 นางสาวสุประวีณ  ทิพยพิมล นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 
6.9 นายเฉลิมวุธ  ดีนุช ชางสี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 7. คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ  มหีนาท่ี จัดทํากําหนดการพิธีการตาง ๆ เปนพิธีกรตลอดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และบันทึกภาพ  ประกอบดวย  

7.1 นางณัชภัษสรณ  สิริอัคคะโชติ      ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ประธานกรรมการ 
7.2  นายสุรสิทธิ์  ภูแฉลม เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
7.3 นายอํานาจ  เรืองรักษ เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
7.4 นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
7.5 นายเฉลิมวุธ  ดีนุช ชางสี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    
 
 
                                                                                                         / 8. คณะกรรมการ ... 
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8. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  มีหนาท่ี ยืมเงินราชการ จัดซื้อ จัดจาง ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายงบประมาณ 
ตามโครงการ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  ประกอบดวย 

8.1 นางสายสุนีย  ควรมิตร ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   ประธานกรรมการ 
8.2 นางสาวอรุณี จึงสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
8.3 นางอรนุช ชูเทียน นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
8.4 นางสาวศิริพร  อํานาจเรืองไกร นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
8.5 นางสาวพิธาน  จริยปญญาพร ลูกจางช่ัวคราว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  9. คณะกรรมการประเมินผล  มีหนาท่ี จัดทําแบบสอบถาม สรุปผลและรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประกอบดวย 

9.1 นางสาวอารีย  บุญเสริม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
9.2 นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
9.3 นางสาวปวีณา ฤทธิ์สนธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
9.4 นางไพฑรูย  จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
9.5 นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 
ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป   

 
                                   ส่ัง  ณ วันท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

คณะทํางานจัดทําเอกสารแผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอางทอง  

 
 

ท่ีปรึกษา 
 นายมงคล  รุงสวาง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
คณะทํางานจัดทําเอกสาร 

นางสาวอารีย  บุญเสริม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
นางไพฑรูย  จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ถนนเทศบาล ๔ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ๑๔๐๐๐

โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๓๗๑ ตอ ๑๐๕ โทรสาร. ๐-๓๕๖๑-๑๐๙๒
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	๓) สถานศึกษา จำนวน 142 แห่ง น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๔) สถานศึกษา จำนวน 142 แห่ง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีขอ...
	๒) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
	๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด
	๔) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
	๕) มีการกำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล การดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	6) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
	7) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
	8) ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	9) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
	10) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
	11) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
	12) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
	๒) ประสานการดำเนินงานเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็น...
	๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	๕) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ
	6)สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	7) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	9) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
	10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning :SEL)
	11) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
	12) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
	13) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
	๓) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาว...
	6)ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	7) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
	8) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	9) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาการออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี ส...
	10) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	11) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
	3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	4) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
	5)ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓มีทักษะ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะส...
	6)ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
	7)ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

	2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
	5) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซ์บุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	6) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
	ตัวชี้วัด
	ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
	มาตรการ
	4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	เป้าประสงค์
	เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”ปรับวิธีสอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในช...
	๒) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
	๔) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	๕) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
	๖) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
	๗) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages :  CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	๙) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
	๑๔) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
	๑๕) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
	- พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	- พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
	- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
	- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	- พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)
	ร้อยละ 80 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น“Coach”ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม
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