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ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 ส ำหรับใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ให้สอดคล้องกับต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยได้ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ จำกผู้มีส่วนร่วม เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจสู่เป้ำหมำย รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ในกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และสถำนศึกษำ  

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนฉบับนี้    
จะเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนต่อไป 

 
 
 
                                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
                                                                           กุมภำพันธ์ 2564 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ควำมเป็นมำ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษา  

ของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 

ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ และน าผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาและการใช้จ่าย
งบประมาณรวมทั้งการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหาที่เกิดจากระบบการศึกษาและจากสภาวการณ์
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป น ามาก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ บทบาท
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ  

ควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-
2565 (ฉบับทบทวน) 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี  
และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในวาระแรกให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี 
ในวาระแรกได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวัตถุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน และเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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แนวคิดกำรจัดกำรศกึษำ 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยึดหลักส าคัญ

ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา
เพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษา
ขนาดเล็กการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย  
ของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2560-2564  นโยบายที่เกี่ยวข้อง และบริบทต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมาก าหนดเป็น
กรอบแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

วิสัยทัศน์ แนวคิดกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำอ่ำงทอง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย”  

 พันธกิจ (Mission) 
  1. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมน าหลักพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรา มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
   5. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสู่ Thailand 4.0 

 ค่ำนิยมหลักขององค์กร (Core Value) 
 “ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”  
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 เป้ำประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย          

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของประทศ 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มคีุณภาพ และเท่าเทียมกัน  
 4. ครู เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ 

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพตามมาตรฐาน  

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 นโยบำย (Policy) 
 นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึง มีบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและ 
                                ลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้นนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑. จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 

๑.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 
๑.๑.๑ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

ที่เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๑.๑.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ 
๑.๑.๓ ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
๑.๑.๔ ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ และภาษา

เพ่ือการสื่อสาร 
๑.๑.๕ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
๑.๑.๖ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
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ง 

๒. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ 
๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ที่ทันสมัย 
๒.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
๒.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
๒.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
๒.๗ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
๓.๑ สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ใช้รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Model of Management by Good Governance 
and using Area Based Management to Improve Achievement Under Angthong  Primary Educational 
Service Area Office) 
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๑ 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

บริบทของจังหวัดอ่ำงทอง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

๑. สภำพทั่วไปของจังหวดัอ่ำงทอง 

๑.๑ ประวัติควำมเป็นมำ 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองแล้ว แต่เป็นเมือง

ไม่ใหญ่โตหลักฐานที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือ คูเมืองที่บ้านคูเมือง ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา ซึ่งนายบาศ เซอลีเอ 
นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ส ารวจพบและสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณ สมัยทวาราวดี 
ปัจจุบันนี้บ้านคูเมืองอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแสวงหาไปทางทิศเหนือ ๔ กิโลเมตร และสมัยสุโขทัยก็เข้าใจว่า 
มีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยเช่นกันสันนิษฐานได้จากวัดร้าง ซึ่งมีอยู่หลายวัดแสดงว่าสร้างในสมัยสุโขทัย 
ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระยะต้น ๆ สันนิษฐานว่าอ่างทองคงเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยาเพ่ิงจะยกฐานะ
เป็นเมืองมีชื่อว่า“แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๗ โดยในพระราชพงศาวดารได้กล่าวถึง 
ชื่อเมืองวิเศษชัยชาญเป็นครั้งแรกว่าสมเด็จพระนเรศวร เมื่อครั้งยังทรงเป็นมหาอุปราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ได้เสด็จยกกองทัพไปรบกับพระยาพระสิมที่เมืองสุพรรณบุรี พระองค์ได้เสด็จโดยทางเรื อจากกรุงศรีอยุธยา 
ไปท าพิธีเหยียบชิงชัยภูมิฟันไม้ข่มนามที่ต าบลลุมพลี แล้วเสด็จไปประทับที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญอันเป็นที่ชุม
พล จึงสันนิษฐานว่าเมืองวิเศษชัยชาญได้ตั้งเป็นเมืองในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา ตัวเมืองวิเศษชัยชาญสมัย
นั้นตั้งอยู่ทางล าน้ าน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอวิเศษชัยชาญในปัจจุบัน แต่อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการ
อ าเภอวิเศษชัยชาญไปประมาณ ๓ กิโลเมตร หมู่บ้านตรงนั้นปัจจุบันยังเรียกว่า“บ้านจวน” แสดงว่าเป็นที่ตั้ง
จวนเจ้าเมืองเดิม ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านแห ตรงวัดไชยสงคราม (วัดกระเชา) 
ฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาในท้องที่อ าเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าย้ายมา 
แต่ พ.ศ.ใด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น “เมืองอ่างทอง”ส่วนเมืองวิเศษชัยชาญยังคงเป็นเมืองอยู่ตลอดมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๓๙ 
จึงลดฐานะลงเป็นอ าเภอเรียกว่าอ าเภอไผ่จ าศีล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอวิเศษชัยชาญ จนถึงปัจจุบันนี้ 

ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ.๒๕๓๙ ก็ย้ายตัวเมืองอีกครั้งหนึ่งจากต าบลบ้านแห มาตั้งอยู่ที่
ต าบลบางแก้ว ท้องที่อ าเภอเมืองอ่างทองฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันนี้ เมืองอ่างทอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพม่าหลายครั้ง เฉพาะการรบครั้งส าคัญ ๆ มีดังนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๘ 
พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพมาตั้งอยู่ที่บ้านสระเกศ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ สมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศ
รถยกกองทัพไปถึงต าบลป่าโมกก็พบทหารพม่าซึ่งส่งมาเที่ยวรังแกราษฎร ทางเมืองวิเศษชัยชาญจึงได้เข้าโจมตี
จนทหารพม่าล่าถอยไป พระเจ้าเชียงใหม่จึงจัดกองทัพยกลงมาสมเด็จพระนเรศวรจึงด ารัสสั่งให้พระราชมนู 
คุมกองทัพขึ้นไปลาดตระเวน กองทัพพระราชมนูไปปะทะกับกองทัพพม่าที่บ้านบางแก้ว สมเด็จพระนเรศวร
เสด็จขึ้นไปถึงบ้านแหจึงด ารัสให้ข้าหลวงขึ้นไปสั่งให้พระราชมนูให้ท าเป็นล่าทัพถอยกลับมาแล้วพระองค์กับ
พระอนุชาก็จะโอบล้อมรุกไล่ทัพพม่าแตกทั้งทัพหน้าและทัพหลวง จนถึงที่ตั้งทัพพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสระเกศ
กองทัพพระเจ้าเชียงใหม่จึงแตกพ่ายกลับไป ปัจจุบันบ้านสระเกศ เปลี่ยนเป็นต าบลไชยภูมิขึ้นอยู่กับอ าเภอไชโย 
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ส าหรับบ้านแหและบ้านบางแก้วก็เป็นต าบลของอ าเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน พ.ศ. ๒๑๓๐ คราวพระเจ้ากรุงหงสาวดี
ยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาทหารไทยได้เอาปืนใหญ่ลงเรือส าเภาขึ้นไประดมยิงค่ายหลวงพระเจ้าหงสาวดี 
จนพระเจา้หงสาวดีทนไม่ไหวต้องรีบถอยทัพหลวงกลับขึ้นไปตั้งที่ป่าโมก สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ
ก็เสด็จโดยขบวนทัพเรือตามตีกองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีไปจนถึงป่าโมกจนพม่าแตกพ่ายถอยทัพกลับไป 
(ป่าโมกท่ีกล่าวนี้ปัจจุบันเป็นอ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง) 

เนื่องจากจังหวัดอ่างทองสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นยุทธภูมิระหว่างทหารไทยกับทหารพม่าหลายครั้ง 
จึงมีบรรพบุรุษของชาวจังหวัดอ่างทอง ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญในการรบกับพม่าที่สมควรยกย่องเทิดทูน
เป็น “วีรชนของชาวจังหวัดอ่างทอง” ก็คือนายดอก ชาวบ้านกรับ และนายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์ทะเล 
แห่งแขวงเมืองวิเศษชัยชาญทั้งสองได้ไปร่วมกับผู้รักชาติชาวไทยอีก ๔๐๐ คนเศษ สู้รบกับพม่าอยู่ที่ ค่ายบางระจัน 
ซึ่งสมัยนั้นอยู่ในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ (ปัจจุบันคือ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) วีรกรรมอันกล้าหาญ
ชาญชัยของนักรบไทยค่ายบางระจันสมัยนั้นเป็นที่ประทับใจและภาคภูมิอยู่ ในหัวใจของคนไทยทุกคน 
ตลอดจนทุกวันนี้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่นายดอกและ
นายทองแก้วไว้ที่บริเวณวัดวิเศษชัยชาญ อ าเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ ราชกุมาร
เสด็จพระราชด าเนินมาทรงกระท าพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๐ 

ส าหรับประวัติค าว่า“อ่างทอง”พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชุคุปต์) สมุห์เทศาภิบาลมณฑล
อยุธยาสันนิษฐานว่ามาจากชื่อ “บางทองค า”ละแม่น้ าประค าทองซึ่งอยู่บริเวณที่ตึกศาลากลางจังหวัดใน
ปัจจุบัน แต่ก็มีผู้สันนิษฐานอีกว่าน่าจะเป็นเพราะเมืองอยู่ที่ลุ่มมีลักษณะคล้ายอ่างและเป็นอู่ข้าวอู่น้ า ซึ่งในสมัย
โบราณถือกันว่าดินแดนใดถ้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์เป็น เมืองเงิน
เมืองทอง การตั้งชื่อเมืองอ่างทองน่าจะมาจากลักษณะพ้ืนที่และความอุดมสมบูรณ์ 

๑.๒ ลักษณะทำงกำยภำพ 
๑. ที่ตั้งและอำณำเขต 

จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรีและชัยนาท ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดกับอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอท่าช้าง อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอบางปะหัน อ าเภอมหาราช อ าเภอบ้านแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้  ติดกับอ าเภอผักไห่ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอศรีประจันต์ 

อ าเภอสามชุก อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒. ขนำดและพื้นที่ 

มีพ้ืนที่ของจังหวัดประมาณ ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๖๐๕,๒๓๒.๕๐ ไร่ 
๓. สภำพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียว
ปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท านาข้าว ท าไร่และท าสวน มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน ๒ สาย คือ 
แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย  
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๓ 

โดยแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง จากทิศเหนือไปทิศใต้ ระยะทางยาวประมาณ      
๔๐ กิโลเมตร ซึ่งกระแสน้ าจะไหลผ่านอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
และผ่านพ้ืนที่อ าเภอไชโย อ าเภอเมืองอ่างทองและอ าเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่เขตท้องที่อ าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส่วนแม่น้ าน้อยเป็นแม่น้ าที่แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศตะวันออกไปทิศใต้ 
ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรีและผ่านเข้าจังหวัดอ่างทองที่ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทองไหลผ่าน 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ แล้วไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญแล้วเข้าสู่พ้ืนที่
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ ๕๐ กิโลเมตร 
นอกจากนี้ ยังพบว่าจังหวัดอ่างทองยังมีคลองธรรมชาติและคลองที่ได้ท าการขุดขึ้นอีกหลายสายเชื่อมโยงระหว่าง
แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมถึงเพ่ือการระบายน้ า 

๔. สภำพภูมิอำกำศ 
จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก       

ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ ๓ ฤดู คือ 
(๑) ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออก  

เฉียงเหนือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปก
คลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ มี
อากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป 
ซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม 

(๒) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ 
และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 
และมีฝนตกฟ้าคะนองได้เป็นบางแห่ง โดยจะมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

(๓) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมา
พาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับ ในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 

 
ตำรำงท่ี ๑  อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

ปี 
อุณหภูมิ ควำมกดอำกำศ 

เฉลี่ย 
ควำมชื้นสัมพัทธ ์ ปริมำณ

ฝน 
จ ำนวน

วัน 
ปริมำณ

ฝน 
วันที่ปริมำณ

ฝน เฉลี่ย
สูงสุด 

เฉลี่ย
ต่ ำสุด 

เฉลี่ย
สูงสุด 

เฉลี่ย
ต่ ำสุด 

ที่ฝนตก สูงสุด สูงสุด 

๒๕๕๔ ๓๒.๙ ๒๔.๒ ๑๐๐๘.๔ ๘๗.๗ ๕๕.๘ ๑๒๗๐.๖ ๑๑๗ ๑๑๕.๒ ๕  ตุลำคม 

๒๕๕๕ ๓๓.๙ ๒๕.๐ ๑๐๐๘.๒ ๙๐.๙ ๕๖.๙ ๑,๐๕๘ ๑๐๗ ๘๐.๕ ๒๓ กันยำยน 

๒๕๕๖ ๓๓.๘ ๒๔.๕ ๑๐๐๘.๙ ๘๔.๐ ๕๑.๐ ๑,๑๒๖ ๙๕ ๗๔.๔ ๑๑ กันยำยน 

๒๕๕๗ ๓๔.๒ ๒๔.๕ ๑๐๐๙.๕ ๘๗.๐ ๔๙.๗ ๙๑๔ ๙๖ ๙๐.๗ ๑๔ กันยำยน 

๒๕๕๘ ๓๔.๗ ๒๔.๙ ๙๙๙.๑ ๘๗.๗ ๔๙.๓ ๑,๑๘๕ ๑๐๐ ๑๑๗.๙ ๒  ตุลำคม 

๒๕๕๙ ๓๘.๖ ๒๐.๙ ๒๙.๗ ๙๕.๓ ๓๔.๙ ๖๔๖.๒ ๕๗ ๖๔๖.๒  ๒ มิถุนำยน 

ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, ๒๕๖๐ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๔ 
 

๕. กำรใช้ที่ดิน 
จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่ประมาณ ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๐๕,๒๓๒.๕๐ ไร่

จ าแนกการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี ๒  การใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามรายอ าเภอ 
อ ำเภอ พื้นที่ทั้งหมด กำรเกษตร ที่อยู่อำศัย แหล่งน้ ำ 

เมืองอ่างทอง ๖๔,๒๗๙ 
 

๕๒,๘๓๑ ๑๐,๙๗๒ ๔๗๖ 
ไชโย ๔๕,๒๐๔ ๒๗,๑๗๗ ๑๗,๗๘๒ ๒๔๕ 
ป ่าโมก ๕๐,๕๓๔ ๑๘,๐๘๘ ๓๒,๒๘๓ ๑๖๓ 
โพธ ิ์ทอง ๑๓๗,๑๓๔ ๑๒๕,๕๒๖ ๑๐,๔๗๗ ๑,๑๓๐ 
แสวงหา ๑๑๓,๓๓๘ ๗๗,๑๑๒ ๓๕,๕๓๒ ๖๙๔ 
ว ิเศษชัยชาญ ๑๔๐,๔๓๙ ๑๑๓,๓๓๓ ๒๖,๐๘๕ ๑,๐๒๑ 
สามโก ้ ๕๔,๓๐๖ ๔๓,๗๙๐ ๑๐,๑๒๑ ๓๙๔ 

รวม ๖๐๕,๒๓๓ ๔๕๗,๘๕๗ ๑๔๓,๒๕๓ ๔,๑๒๓ 
ที่มา : ส านกังานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง, ๒๕๖๐ 

๕.๑. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม 
จังหวัดอ่างทอง มี พ้ืนที่ทั้ งหมด ๖๐๕,๒๓๒.๕๐ ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่ส าคัญ 

ของประเทศ โดยจังหวัดอ่างทองเป็น ๑ ใน ๗ จังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ จังหวัด
อ่างทอง มีพ้ืนที่การเกษตร ๔๕๘,๖๙๘ ไร่ ร้อยละ ๗๕.๗๙ ของพ้ืนที่ทั้งหมดโดยจ าแนก ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี ๓  การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอ่างทองพ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๘ 

ปี 
เนื้อที่

ทั้งหมด 
กำรเกษตร นำข้ำว พืชไร่ 

สวนไม้
ผล/ 

ไม้ยืนต้น 

สวนผักไม้
ดอก/      

ไม้ประดับ 

กำรเกษตร
อ่ืน  ๆ

นอก 
กำรเกษตร 

๒๕๔๙ ๖๐๕,๒๓
๓ 

๔๑๘,๘๓
๔ 

๓๓๙,๑๙
๐ 

๑๐,๑๒
๙ 

๓๙,๖๔๕ ๒๐,๕๐๓ ๙,๓๖๗ ๑๘๖,๓๙
๙ ๒๕๕๐ ๖๐๕,๒๓

๓ 
๔๑๔,๖๕

๙ 
๓๓๕,๘๐

๙ 
๑๐,๐๒

๘ 
๓๙,๒๕๐ ๒๐,๒๙๘ ๙,๒๗๔ ๑๙๐,๕๗

๔ ๒๕๕๑ ๖๐๕,๒๓
๓ 

๔๑๑,๔๙
๖ 

๓๓๓,๒๔
๘ 

๙,๙๕๒ ๓๘,๙๕๐ ๒๐,๑๔๔ ๙,๒๐๓ ๑๙๓,๗๓
๗ ๒๕๕๒ ๖๐๕,๒๓

๓ 
๓๙๖,๗๐

๐ 
๓๒๑,๒๖

๕ 
๙,๕๙๔ ๓๗,๕๕๐ ๑๙,๔๑๙ ๘,๘๗๒ ๒๐๘,๕๓

๓ ๒๕๕๓ ๖๐๕,๒๓
๓ 

๔๒๒,๗๔
๐ 

๓๔๒,๓๕
๔ 

๑๐,๒๒
๓ 

๔๐,๐๑๕ ๒๐,๖๙๔ ๙,๔๕๔ ๑๘๒,๔๙
๓ ๒๕๕๔ ๖๐๕,๒๓

๓ 
๔๒๒,๗๔

๐ 
๓๔๒,๓๕

๔ 
๑๐,๒๒

๓ 
๔๐,๐๑๕ ๒๐,๖๙๔ ๙,๔๕๔ ๑๘๒,๔๙

๓ ๒๕๕๕ ๖๐๕,๒๓
๓ 

๔๒๔,๕๗
๒ 

๓๔๓,๘๓
๗ 

๑๐,๒๖
๘ 

๔๐,๑๘๘ ๒๐,๗๘๔ ๙,๔๙๕ ๑๘๐,๖๖
๑ ๒๕๕๖ ๖๐๕,๒๓

๓ 
๔๘๑,๒๕

๕ 
๓๘๙,๗๔

๒ 
๑๑,๖๓

๙ 
๔๕,๕๕๓ ๒๓,๕๕๘ ๑๐,๗๖๓ ๑๒๓,๙๗

๘ ๒๕๕๗ ๖๐๕,๒๓
๓ 

๔๗๐,๓๖
๔ 

๓๘๐,๙๒
๒ 

๑๑,๓๗
๕ 

๔๔,๕๒๓ ๒๓,๐๒๕ ๑๐,๕๑๙ ๑๓๔,๘๖
๙ ๒๕๕๘ ๖๐๕,๒๓

๓ 
๔๕๘,๕๖

๘ 
๓๗๑,๓๗

๐ 
๑๑,๐๙

๐ 
๔๓,๔๐๖ ๒๒,๔๔๘ ๑๐,๒๕๖ ๑๔๖,๖๖

๕ ๒๕๕๙ ๖๐๕,๒๓
๓ 

๔๕๗,๘๕
๗ 

๓๖๘,๙๑
๕ 

๑๔,๒๔
๗ 

๔๓,๑๓๙ ๑๒,๒๕๔ ๑๙,๓๐๒ ๑๔๗,๑๗
๕ ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, ๒๕๖๐ 

หน่วย:ไร่ 

 

หน่วย:ไร่ 

 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๕ 

ตำรำงท่ี ๔  การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรจ าแนกตามรายอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อ ำเภอ ทำงกำรเกษตร นำข้ำว พืชไร ่
สวนผกัไม้ดอก/

ไม้ประดบั 
ใช้ประโยชนท์ำง
กำรเกษตรอืน่ๆ 

เมืองอ่างทอง ๕๒,๘๓๑ ๔๔,๑๑๐ ๕๓๑ ๕,๐๔๐ ๒,๓๔๑ 
ไชโย ๒๗,๑๗๗ ๒๒,๐๗๖ ๔๗ ๒,๘๙๑ ๑,๔๐๔ 
ป ่าโมก ๑๘,๐๘๘ ๘,๗๙๕ ๕,๒๗๑ ๓,๔๒๙ ๓๑๑ 
โพธ ิ์ทอง ๑๒๕,๕๒๖ ๙๔,๕๐๑ ๘,๓๙๘ ๙,๘๐๖ ๓,๖๗๗ 
แสวงหา ๗๗,๑๑๒ ๕๙,๕๕๓ - ๑๑,๔๗๗ ๒,๕๘๓ 
ว ิเศษชัยชาญ ๑๑๓,๓๓๓ ๑๐๒,๖๐๓ - ๖,๔๖๗ ๖๓๐ 
สามโก ้ ๔๓,๗๙๐ ๓๗,๒๗๘ - ๔,๐๒๙ ๑,๓๐๗ 

รวม ๔๕๗,๘๕๗ ๓๖๘,๙๑๕ ๑๔,๒๔๗ ๔๓,๑๓๙ ๑๒,๒๕๔ 
ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, ๒๕๖๐ 

๕.๒. พื้นที่ป่ำไม้ 
สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม พ้ืนที่ทั้งหมด

เป็นพ้ืนที่ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ้น จ าแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของส่วนราชการ ต่าง ๆ จึงไม่มีพ้ืนที่
ที่เป็นป่าไม้ สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแต่อย่างใด 

๑.๓ ข้อมูลกำรปกครองและประชำกร 
๑ เขตกำรปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อ าเภอ ๗๓ ต าบล ๕๑๓ หมู่บ้าน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน ๓๒ ส่วนราชการ ๗ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอไชโย 
อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอแสวงหา อ าเภอวิเศษชัยชาญ และอ าเภอสามโก้ ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประกอบด้วย ๓๗ ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๑ หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๐ แห่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบล ๔๓ แห่ง 

 
ตำรำงท่ี ๕  ลักษณะของเขตการปกครองและพ้ืนที่จ าแนกตามอ าเภอพ.ศ. ๒๕๖๐ 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

 
ลักษณะของเขตกำรปกครอง 

(ตร.กม.) ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. 
เมืองอ่างทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ ๓ ๘ 
ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑ ๒ ๓ 
ป ่าโมก ๘๐.๘๕๔ ๘ ๔๗ ๑ ๖ 
โพธ ิ์ทอง ๒๑๙.๔๑๔ ๑๕ ๑๑๐ ๕ ๙ 
แสวงหา ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑ ๒ ๖ 
ว ิเศษชัยชาญ ๒๒๔.๗๐๒ ๑๕ ๑๒๖ ๗ ๙ 
สามโก ้ ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗ ๑ ๒ 

รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๒๑ ๔๓ 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง , ๒๕๖๐ 

หน่วย:ไร่ 

 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๖ 
 

๒ จ ำนวนครัวเรือน 
จังหวัดอ่างทอง มีประชากร ๒๘๒,๔๐๔ คน เป็นชาย ๑๓๕,๔๑๓ คน เป็นหญิง ๔๑๖,๙๙๑ คน 

และมีจ านวนครัวเรือน ๙๖,๕๒๖ ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ ๒.๙๓ คนต่อครัวเรือน และโครงสร้าง
ของครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือน  
คือ การที่บุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และร่วมกัน มี เฉพาะ 
รุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จัดเป็นครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน ๒ รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่
และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย ก็จัดเป็นครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน ๓ รุ่น หรือมากกว่า)  

 

ตำรำงท่ี ๖  ลักษณะของประชากรและขนาดของครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อ ำเภอ 
ขนำดของ
ครัวเรือน 

ลักษณะของประชำกรและครัวเรือน 
รวม ขำย หญิง ครัวเรือน 

เมืองอ่างทอง ๒.๕๕ ๕๖,๕๕๘ ๒๖,๙๘๑ ๒๙,๕๗๗ ๒๒,๑๘๗ 
ไชโย ๓.๒๓ ๒๒,๘๙๕ ๑๐,๙๙๐ ๑๑,๙๐๕ ๗,๐๙๘ 
ป ่าโมก ๒.๘๗ ๒๘,๔๓๘ ๑๓,๖๔๖ ๑๔,๗๙๒ ๙,๙๐๓ 
โพธ ิ์ทอง ๒.๙๙ ๕๓,๘๔๑ ๒๕,๗๐๑ ๒๘,๑๔๐ ๑๗,๙๙๒ 
แสวงหา ๓.๒๖ ๓๔,๘๕๘ ๑๖,๙๘๕ ๑๗,๘๗๓ ๑๐,๗๐๑ 
ว ิเศษชัยชาญ ๒.๙๓ ๖๖,๔๘๘ ๓๑,๙๐๒ ๓๔,๕๘๖ ๒๒,๖๕๘ 
สามโก ้ ๓.๒๓ ๑๙,๓๒๖ ๙,๒๐๘ ๑๐,๑๑๘ ๕,๙๘๗ 

รวม ๒.๙๓ ๒๘๒,๔๐๔ ๑๓๕,๔๑๓ ๑๔๖,๙๙๑ ๙๖,๕๒๖ 
 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง,๒๕๖๐ 

 

ตำรำงท่ี ๗  จ านวนประชากร และพ้ืนที่จ าแนกตามสัดส่วนของความหนาแน่นเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อ ำเภอ จ ำนวนประชำกร ควำมหนำแน่น พื้นที่ 
/๒(คน) (คน/ ตร.กม.) (ตร.กม.) 

เมืองอ่างทอง ๕๖,๕๕๘ ๕๕๐ ๑๐๒.๘๔๖ 
ไชโย ๒๒,๘๙๕ ๓๑๗ ๗๒.๓๒๖ 
ป ่าโมก ๒๘,๔๓๘ ๓๕๒ ๘๐.๘๕๔ 
โพธ ิ์ทอง ๕๓,๘๔๑ ๒๔๖ ๒๑๙.๔๑๔ 
แสวงหา ๓๔,๘๕๘ ๑๙๒ ๑๘๑.๓๔๑ 
ว ิเศษชัยชาญ ๖๖,๔๘๘ ๒๙๖ ๒๒๔.๗๐๒ 
สามโก ้ ๑๙,๓๒๖ ๒๒๓ ๘๖.๘๘๙ 

รวม ๒๘๒,๔๐๔ ๕๕๐ ๙๖๘.๓๗๒ 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง,๒๕๖๐ 
จ านวนประชากร/๒: ไม่รวมประชากรแฝง 

พิจารณา จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอต่อพ้ืนที่ ๑ ตารางกิโลเมตร เป็นรายอ าเภอ พบว่า 
อ าเภอเมืองอ่างทองมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุด เท่ากับ ๕๕๐ (คน/ตร.กม.) รองลงมาอ าเภอป่าโมกมีจ านวน 
ขนาดของความหนาแน่น เท่ากับ ๓๕๒ (คน/ตร.กม.) อ าเภอไชโย ประชากรหนาแน่น เท่ากับ ๓๑๗ (คน/ตร.กม.) 
อันดับถัดมาอ าเภอวิเศษชัยชาญ มีความหนาแน่น ประชากรเท่ากับ ๒๙๖ (คน/ตร.กม.) อ าเภอโพธิ์ทองและอ าเภอ
สามโก้ มีขนาดความหนาแน่นของประชากรที่ใกล้เคียงกัน เท่ากับ ๒๔๖ และ ๒๒๓ (คน/ตร.กม.) ตามล าดับ โดยอ าเภอ
ที่มีขนาดของความหนาแน่นน้อยที่สุดคืออ าเภอแสวงหา มีความหนาแน่นของประชากร เท่ากับ ๑๙๒ (คน/ตร.กม.) 

หน่วย:คน 

 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๗ 

๑.๔ ข้อมูลกำรศึกษำ 
จังหวัดอ่างทอง มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย รวม ๓๑๒ แห่ง จ าแนกได้ ดังนี้ 
ตำรำงท่ี ๘  จ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามหน่วยงาน ในจังหวัดอ่างทอง 

รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ ที ่ หน่วยงำน จ ำนวน 
ในระบบ 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             ๑๕8 แห่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ๑๔4 แห่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ๑๔ แห่ง 

2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน                     ๘ แห่ง 
ระดับสามัญศึกษา        ๔ แห่ง  

3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                        ๒ แห่ง 
สถาบันการพลศึกษา       ๑ แห่ง  
วิทยาลัยนาฎศิลป์      ๑ แห่ง 

4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                        ๓ แห่ง 
5 ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ                                     ๑ แห่ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 แห่ง 
6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                             ๑๓๐ แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑๑๙ แห่ง 
โรงเรียนเทศบาล      ๑๐ แห่ง 
โรงเรียนกีฬา 1 แห่ง 

7 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด                               1 แห่ง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา        ๓ แห่ง 

นอกระบบ 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน                         แห่ง 
กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย                                            ๘ แห่ง 
รวม ๓๑1 แห่ง 

๑.๕ ข้อมูลกำรท่องเที่ยว 
จังหวัดอ่างทอง มีแหล่งท่องเทียวที่ส าคัญมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งก าเนิดเพลงพ้ืนบ้าน ลิเก และเต็มไป
ด้วยวัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสวยงาม น่าสนใจมากมาย รอให้เข้าไปสักการะ  
ที่มา : ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัอ่างทอง,๒๕๖๐ 

๑.๕.๑ วัดส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 
๑ วัดไชโยวรวหิาร ตั้งอยู่ที่ต าบลไชโย อ าเภอไชโย เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์ หรือที่เรียกว่า 

“หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘ วา ๖ นิ้ว สูง ๑๑ วา ๑ ศอก ๗ นิ้ว พระวิหาร มีรูปทรง
แปลกตา ด้านนอกมีรูปทวารบาลลายรดน้ าเป็นรูปเสี้ยวกวาง เสาวิหารด้านหน้า-หลังพระวิหารมีขนาดใหญ่โตมาก 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๘ 
 

ภายในพระอุโบสถผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นเรื่องพุทธประวัติที่วิจิตรงดงาม 
นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ประชาชนรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี ได้แก่ “พระสมเด็จเกษไชโย” พระเครื่องที่
สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนานัปการ 

๒ วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยู่ที่ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาว ๕๐ เมตร เดิมพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาหักพัง
หมดเหลือแต่เสาจึงมองดูคล้ายประดิษฐานบนโคกดิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “โคกพระนอน” ด้านหน้าพระประธาน
เป็นลานกว้างด้านปลายพระบาทเป็นกลุ่มกุฏิสร้างขึ้นใหม่ ทางลานด้านตะวันตกถัดจากถนนเป็นอาคารโบราณ
ตั้งอยู่บนเนินสูง บนเนินมีซากวิหารที่เหลือแต่ผนังก่ออิฐและมีเจดีย์องค์เล็ก ๆ ๒ องค์  สันนิษฐานว่าสร้างสมัย
อยุธยาตอนปลาย 

๓ วัดป่าโมกวรวิหาร มีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลาย
โดยแท้มีรูปทรงหลังคาเป็นฐานวิหารอ่อนโค้งรูปส าเภา ไม่สูงมากนักเป็นหลังคาลด ๒ ชั้น ต่อด้วยปีกนกด้านละ 
๒ แถบ มี ๙ ห้อง เจาะช่องหน้าต่างด้านละ ๗ บาน ด้านหน้าเจาะเป็นประตูทางเข้าประตูเขียนลายรดน้ าลายพุ่ม
ทรงข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ยอดพระพุทธไสยาสน์ก่อด้วยอิฐปูนปั้นลงรักปิดทองทั้งองค์ นอนตะแคงขวาแบบสีหไสยา 
มีความยาวจากพระเมาลีถึงพระ ๒๒ เมตร พระเศียรหนุนพระเขนยรูปทรง กระบอก ๓ ใบ ลดหลั่นกันจากใหญ่
ขึ้นไปหาเล็กแล้วคลุมด้วยผ้าทิพย์จัดเป็นผ้าทิพย์ที่มีลวดลายวิจิตรงดงามที่สุด 

๔ วัดสี่ร้อย ตั้งอยู่ที่ต าบลสี่ร้อย อ าเภอวิเศษชัยชาญ ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระปาลิไลยก์
องค์ใหญ่ อยู่กลางแจ้ง สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๒ องค์พระท าด้วยปูน มีหน้าตักกว้าง ๖ เมตร สูง ๒๑ เมตร อยู่ด้านหน้า
พระอุโบสถและเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโตวัดสี่ร้อย” 
หรือ “หลวงพ่อร้องไห้” 

๕ วัดต้นสน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง 
หน้าตักกว้าง ๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๒ ศอก ๑๙ นิ้ว ปิดทองค าแท้ทั้งองค์ มีโบสถ์ศิลปะอยุธยาประดิษฐาน
หลวงพ่อด า พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่าร้อยปี วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระพุทธชินราช 
(จ าลอง) และมีสมเด็จพระศรีเมืองทองเงิน พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบริเวณประตู
ทางเข้าวัด  

๖ วัดเขียน ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลศาลเจ้า โรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ ภายในพระอุโบสถมีภาพฝาผนัง
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ 

๗ วัดท่าสุทธาวาส ตั ้งอยู ่ในท้องที ่อ าเภอป่าโมก เป็นวัดที ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และเป็นสถานที่ตั้งพลับพลาที่ประทับกลางน้ า ภายใน
พระอุโบสถมีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้สถานที่ส่วนหนึ่ง
ใช้เป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 

๘ วัดม่วง ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลหัวตะพาน อ าเภอวิเศษชัยชาญ เป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธ
มหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ”ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ เมตร สูง ๙๓ เมตร พุทธลักษณะงดงามสีทองอร่าม 
ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง ๑๖ ปี โบสถ์วัดม่วงมีความวิจิตรงดงามล้อมรอบด้วยกลีบบัวปูนปั้นที่สวยงามและใหญ่
ที่สุดในโลก ภายในมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า บริเวณรอบๆ วัดมีรูป ปูนปั้นพระอรหันต์ เทพเจ้าต่าง  ๆ
ทั้งจีนและพราหมณ์ มีการจ าลองเมืองนรก-สวรรค์ และเหตุการณ์ส าคัญของค่ายบางระจัน  
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๙ 

๙ พระต าหนักค าหยาด ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบล  ค าหยาด อ าเภอโพธิ์ทอง เจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นผู้สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ๒๓๑๐ ทรงใช้เป็นสถานที่ประทับขณะทรงผนวช 

๑๐ วัดจันทรังษี ตั้งอยู่ในต าบลหัวไผ่ อ าเภอ เมืองอ่างทอง ภายในวัดมีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบก
กลาง ๕ ชั้น สูง ๔๘ เมตร กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐาน
รูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ า (หลวงพ่อสด จันทสโร) หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 
๖ เมตร ๙ นิ้ว สูง ๙ เมตร ๙ นิ้ว 

๑๑ อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ สร้างขึ้น
เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงวีรชนชาวเมืองวิเศษชัยชาญ ที่ได้ร่วมท าศึกสู้รบกับกองทัพพม่าในศึกบางระจันเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐  

๑๒ วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีมีพระอุโบสถท่ีงดงาม มีพระเจดีย์ ทรงระฆัง
ประดับด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ใกล้กับ
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  

๑๓ วัดบ้านพราน อยู่ในท้องที่ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหา เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปศิลาแลง 
ประดิษฐานไว้ในวิหาร ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อไกรทอง” มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มภัยผู้สักการะ 

๑๔ วัดสระเกษ ตั้งอยู่ที่ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโยเดิมมีนามว่า “วัดเสาธงหิน”เป็นวัดที่มีเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กรีฑาทัพขับไล่ข้าศึก ได้ชัยชนะแล้วได้พักทัพ 
ที่วัดเสาธงหิน ได้สรงน้ า สระเกศาที่วัดนี้ จึงเรียกว่า “วัดสระเกษ” 

๑๕ วัดโพธิ์หอม ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย ขุดค้นพบรูปพระพรหมสี่หน้าสองเศียร
เป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ ศิลปะแบบขอมประดิษฐานบนพานซึ่งอยู่ด้านหน้าฐานพระอุโบสถเดิม 

๑๖ อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ภายในเขตวัดนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงพันท้ายนรสิงห์  

๑๗ วัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก เป็นสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า 
๑๘ บ้านคูเมือง อยู่ในท้องที่ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอแสวงหา เป็นสถานที่ที่นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบ

ซากเมืองโบราณสมัยทวาราวดี และร่องรอยคูเมืองหลงเหลืออยู่ 
๑.๕.๒ แหล่งท่องเที่ยวด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๑ หมู่บ้านจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง 
๒ ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตั้งอยู่ภายในเขตวัดท่าสุทธาวาส อ าเภอป่าโมก เป็นโครงการที่สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด าริจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๓ หมู่บ้านท ากลอง ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก มีการผลิตและจ าหน่ายกลองนานาชนิด

หลายรูปแบบ 
๑.๕.๓ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ การล่องเรือ-แพ แม่น้ าน้อย วังปลาวัดต้นสน วัดข่อย วัดเกาะ 

อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปีอ่างทอง หนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติ 
๑.๕.๔ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้ ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริฯ ต าบล

สีบัวทอง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริฯ หนองระหารจีน แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านแห พิพิธภัณฑ์ต านานเมืองอ่างทอง พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ 
ศูนย์ข้อมูลการท่องเทีย่วเมืองอ่างทอง สวนเกษตรต่างๆ 

๑.๕.๕ แหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำ ของที่ระลึก ร้ำนอำหำรและที่พัก 
๑ แหล่งจ าหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ได้แก่ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

บางเจ้าฉ่า ๑๐๘ เทคโนฟาร์ม ฯลฯ 
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๑๐ 
 

๒ ร้านอาหาร ได้แก่ ร้านนิรมิต ร้านก าธร ร้านปิ่นโต ร้านเรือกลางสวน ร้านเล็กบ้านรอ ร้านย่านซื่อ
ปลาเผา ร้านต้นมะขาม ครัวคุณกุ้ง ฯลฯ 

๓ ที่พัก ได้แก่ โรงแรมอ่างทอง ซีแอลการ์เด้นท์ โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า โฮมสเตย์ชมรมเพ่ือนเกษตร
โฮมสเตย์ไผ่ด าพัฒนา โฮมสเตย์คลองขุน ฯลฯ  

๑.๕.๖ กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญ เช่น การจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง งานร าลึกวีรชน
แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา งานพันท้ายนรสิงห์ งานมหกรรมลิเก งานมหกรรมกลองนานาชาติ 
งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินปลาผักผลไม้ปลอดสารพิษงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง 
งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินปลาผักผลไม้ปลอดสารพิษ                        

นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม หัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งเกษตรกรจะใช้เวลาว่างจากการท านาข้ามาประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จักสาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จักสานเครื่องหวายและไม้ไผ่ที่ฝีมือประณีต ปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน/หัตถกรรมพ้ืนบ้าน สามารถผลิตจ าหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กลอง ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากหวาย ไม้ไผ่ ผักตบชวา และตุ๊กตาชาววัง        

๑.๖ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ด ำเนินกำรในจังหวัดอ่ำงทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี รวมทั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ ได้ให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ผ่านทางโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้แก่ 

๑) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หนองระหารจีน ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

๒) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

๓) ศูนย์ศลิปาชีพสีบัวทอง ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
๔) โครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
๕) โครงการโรงสีเทพประทาน ๒ ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
๖) โครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิ

อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ต าบลบ้านแห อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

๑.๗ วัฒนธรรมและประเพณี 
งำนไหว้ครูกลอง ประเพณีการไหว้ครูกลอง บ้านปากน้ า สมัยก่อนกลองใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลา 

และเหตุการณ์ต่างๆ การท ากลองของชาวบ้านปากน้ าแห่งอ าเภอป่าโมก มีประวัติการประดิษฐ์สร้างสรรค์ ที่สืบสาน
กันมานานกว่า ๕๐ ปี งานไหว้ครูกลองจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ของทุกปี  

งำนบุญโขลกแป้งขนมจีน ณ วัดสว่างอารมณ์อ าเภอโพธิ์ทอง เป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่
คู่ชุมชนและถือเอาวันที่มีการโขลกแป้งขนมจีน ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ า เดือน ๑๑ เป็นงานบุญประจ าปี สืบต่อมา
เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี 

งำนประเพณีกวนข้ำวอำซูรอ การกวนข้าว อาซูรอ (ขนมอาซูรอ) ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนมุฮัลรอม 
ซึ่งเป็นเดือนแรกของของศาสนาอิสลาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิม ค าว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ 
แปลว่า การผสมการรวมกันคือการน าสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน  มีทั้งชนิดคาว
และหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกัน เป็นการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน 
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๑๑ 

งำนประเพณีแข่งเรือยำว ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีวัดริมแม่น้ าเดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี วัดริมแม่น้ าจะมีการจัดงานแข่งเรือยาวเพ่ืออนุรักษ์สืบทอดประเพณีของท้องถิ่น
เพ่ือประกวดประชันฝีมือฝีพายเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน เช่นงานประเพณีแข่งเรือยาว  
วัดป่าโมกวรวิหาร อ าเภอป่าโมก งานประเพณีแข่งเรือยาววัดสุวรรณราชหงส์ บริเวณหน้าวัดสุวรรณราชหงส์ 

๒. สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำอ่ำงทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน ๗ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอไชโย อ าเภอป่าโมก 
อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอสามโก้ และอ าเภอแสวงหา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต ้ ติดต่อกับอ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางปะหัน อ าเภอมหาราช และอ าเภอบ้านแพรก 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก 
  และอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒.๑ สถำนที่ตั้ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๔ 

ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐โทร ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑ ๐๓๕-๖๑๑๙๙๕ 
และ ๐๓๕-๖๑๒๑๙๑ โทรสาร ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒   Website : www.atg.go.th  

๒.๒ เขตพื้นที่บริกำร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วย ๗ อ าเภอ ได้แก่ 
 

ตำรำงท่ี ๙  แสดงเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

อ ำเภอ พื้นที่(ตร.กม.) 
จ ำนวน จ ำนวนเทศบำล/อบต. 

ต ำบล หมู่บ้ำน ท.เมือง ทต. อบต. 
เมืองอ่างทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ ๑ ๒ ๘ 
ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑ - ๒ ๓ 
ป่าโมก 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 ๑ ๒๐ ๔๓ 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง , ๒๕๖๐ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๑๒ 
 

๒.๓ ประชำกรทั้งหมดในเขตพื้นที่บริกำร 
 
ตำรำงท่ี ๑๐  แสดงจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

อ ำเภอ/เทศบำล 
จ ำนวนประชำกรแยกตำมเพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

อ าเภอเมืองอ่างทอง  ๒๖,๙๔๑ ๒๙,๕๗๘ ๕๖,๕๑๙ 
อ าเภอไชโย  ๑๐,๙๗๘ ๑๑,๘๗๓ ๒๒,๘๕๑ 
อ าเภอป่าโมก  ๑๓,๖๐๙ ๑๔,๗๔๘ ๒๘,๓๕๗ 
อ าเภอโพธิ์ทอง  ๒๕,๔๑๔ ๒๗,๘๖๖ ๕๓,๒๘๐ 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  ๓๑,๗๔๗ ๓๔,๕๔๙ ๖๖,๒๙๖ 
อ าเภอสามโก้  ๙,๑๖๕ ๑๐,๐๓๐ ๑๙,๑๙๕ 
อ าเภอแสวงหา  ๑๖,๙๗๖ ๑๗,๗๑๓ ๓๔,๖๘๙ 

รวม ๑๓๔,๘๓๐ ๑๔๖,๓๕๗ ๒๘๑,๑๘๗ 
ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ) 

๒.๔ ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำอ่ำงทอง 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข (เพ่ิมเติม) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ มาตรา ๓๗ ในแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่  ในการก ากับดูแล จัดตั้งยุบ รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งนี้ตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวงมาตรา ๓๗ ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 

๓. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนี้ 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/N52/m33-39.html#36


 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๑๓ 

๔.๑ จัดท านโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

๔.๒ วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๔ ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๖ ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๗ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๘ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลและองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔.๙ ด าเนินงานและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๔.๑๐ ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
๔.๑๑ ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
๔.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ

หน่วยใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๕ สภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ และฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓(๑๐) เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับ
การปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษา  
ในทศวรรษที่สอง โดยแบ่งส่วนราชการตามการโครงสร้างบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
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๑๔ 
 

๒.๕.๑ โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
๒.๕.๒ เขตพื้นที่บริกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน ๗ อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอไชโย อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอสามโก้ 
และอ าเภอแสวงหา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จ านวน ๑๔๕ โรงเรียน และได้บริหารจัดการการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือบรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ               
จังหวัดอ่างทอง (กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ             

จังหวัดอ่างทอง (อกศจ.)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ (กตปน.) 

สถานศึกษาในสังกัด 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการ 
สพป.อ่างทอง 

รองผู้อ านวยการ 
สพป.อ่างทอง 

กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอา่งทอง 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มโรงเรียน 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม  กลุม่เครอืข่ำย  3 กลุ่ม 

กลุ่มสามโก้(๑๐ โรงเรียน) 

กลุ่มบ้านนายแท่น(๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มแสวงหาพัฒนา(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มวิเศษเมืองทอง(๑๕ โรงเรียน) 

กลุ่มเมืองทองสมัพันธ(์๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มพัฒนมิตร(๑๓ โรงเรียน) 

กลุ่มดอกแก้ว(๗ โรงเรียน) 

กลุ่มขุนอนิท์(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มพระต าหนัก(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มจินดามณี(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มป่าโมก(๑๐ โรงเรียน) 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ประถมศึกษา 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ม.ต้น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ปฐมวัย 

กลุ่มไชโยบูรพา(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มเกษไชโย(๖ โรงเรียน) 

กลุ่มศนูย์เจ้าพระยา(๑๐ โรงเรียน) 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๑๖ 
 

๒.๖ ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จ านวน ๑๔๕ โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑,๕๓๔ คน นักเรียน ๒๐,๒๔๓ คน  
 

ตำรำงท่ี ๑๑  แสดงจ านวนและร้อยละของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและอ าเภอ 

ขนำดโรงเรียน 
จ ำนวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อ ำเภอ 

เม
ือง

อ่ำ
งท

อง
 

ไช
โย

 

ป่ำ
โม

ก 

โพ
ธิ์ท

อง
 

วิเ
ศษ

ชัย
ชำ

ญ
 

สำ
มโ

ก ้

แส
วง

หำ
 

ขนาดที่ ๑ (นร.๑-๑๒๐คน) ๙5 ๖5.๒7 ๑5 ๘ ๘ ๒4 ๒3 6 ๑1 
ขนาดที่ ๒ (นร.๑๒๑-๒๐๐คน) ๓๕ ๒6.38 ๔ ๖ ๑ 7 10 4 ๖ 
ขนาดที่ ๓ (นร.๒๐๑-๓๐๐คน) 8 5.55 ๑ ๑ ๑ ๑ 1 ๑ ๓ 
ขนาดที่ ๔ (นร.๓๐๑-๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - - - - ๑ 
ขนาดที่ ๕ (นร.๕๐๐-๑๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - ๑ - - - 
ขนาดที่ ๖ (นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - - ๑ - - 
ขนาดที่ ๗ (นร.๒๕๐๐ คนขึ้นไป) ๑ ๐.๖๙ ๑ - - - - - - 

รวม ๑๔4 ๑๐๐ ๒1 ๑๕ ๑๐ ๓๓ ๓๕ ๑๐ ๒๐ 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563 

 
ตำรำงท่ี ๑๒  แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและอ าเภอ 

อ ำเภอ 

ระดับชั้น 
ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น 

   
นัก

เรีย
น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

   
นัก

เรีย
น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

   
 น

ักเ
รีย

น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

เมืองอ่างทอง 934 59 ๑ : ๑6 ๓,494 ๑๗2 ๑ : ๒0 ๑57 ๑๒ ๑ : ๑3 
ไชโย ๓29 ๓0 ๑ : ๑๑ ๑,๑1๐ ๘๙ ๑ : ๑2 199 ๑๒ ๑ : 17 
ป่าโมก 177 ๑๘ ๑ : ๑๑ 599 ๕4 ๑ : ๑๑ ๑44 9 ๑ : ๑6 
โพธิ์ทอง 595 ๗0 ๑ : 9 ๒,451 ๒๐0 ๑ : ๑๒ 379 ๓๐ ๑ : ๑3 
วิเศษชัยชาญ ๙17 79 ๑ : ๑2 ๓,479 ๒๓1 ๑ : ๑๕ ๒71 ๒๐ ๑ : ๑4 
สามโก ้ ๒02 ๒0 ๑ : ๑0 ๗27 ๖๐ ๑ : ๑2 9๐ ๖ ๑ : ๑5 
แสวงหา ๕21 ๔3 ๑ : ๑๓ ๑,758 ๑๒1 ๑ : ๑๕ 398 ๒๗ ๑ : ๑5 

รวมเฉลี่ย 3,675 ๓19 ๑ : ๑๒ ๑3,615 ๙27 ๑ : ๑๕ ๑,638 ๑๑6 ๑ : ๑4 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที ่18 กรกฎาคม ๒๕๖3 

 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๑๗ 

ตำรำงท่ี ๑๓  แสดงจ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต ำแหน่ง ผอ.สพป. 
รอง ผอ.
สพป. 

ศึกษำนิเทศก์ ผอ.รร. 
รอง 

ผอ.รร. 
คร ู รวม 

ครูผู้ช่วย - - - - - 320 320 
คศ.๑ - - - - 2 212 21๔ 
คศ.๒ - - 1 21 1 ๑86 209 
คศ.๓ ๑ 3 5 91 5 247 342 
คศ.๔ - - - - - 2 ๒ 

รวม ๑ 3 ๙ ๑02 8 967 ๑,087 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่  กุมภาพันธ์ 2564 

- ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด คือ ต าแหน่ง คศ. ๓ 
- ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา น้อยที่สุด คือ ต าแหน่ง คศ.๔ 

 

ตำรำงท่ี ๑๔  แสดงจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ สพป.อ่างทอง  

รำยกำร 
บุคลำกร 

ตำม ม.๓๘(๑) 
ม.๓๘ ข(๓,๔) 

บุคลำกร                 
ตำม ม.๓๘(๒) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ/
ชั่วครำว 

รวม 
ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. ๑ - - ๑ - - 1 - ๑ 
รอง ผอ.สพป. 3 - - ๕ - - - ๓ ๕ 
กลุ่มอ านวยการ - ๕ ๑๑ ๑๖ ๗ ๙ - - ๑๖ 
กลุ่มนโยบายและแผน - ๗ - ๗ ๑ ๓ ๓ - ๗ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล - ๙ - ๙ - ๔ ๕ - ๙ 
กลุม่ส่งเสรมิการจดัการศึกษา - ๖ - ๖ - ๕ ๑ - ๖ 
กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ - ๙ - ๙ - ๘ ๑ - ๙ 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ ๙ ๓ - ๑๒ ๑ ๒ ๘ ๑ ๑๒ 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 - ๑ - - ๑ 1 2 

รวมท้ังสิ้น ๑๕ ๔๐ ๑๑ ๖๖ ๙ ๓๑ ๒๑ ๕ ๖๖ 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๑ 

 

ตำรำงท่ี ๑๕  รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ DLTV ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ที ่ รหัส โรงเรียน จ านวน

นักเรียน 
 ที ่ รหัส โรงเรียน จ านวน

นักเรียน 
อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง      
๑ ๑๕๐๑๐๐๐๑ วัดโพธิวงษ ์ 100  ๙ 15010014 วัดไทรย ์ 49 
๒ 15010002 วัดโคศุภราช 86  ๑๐ 15010015 วัดราชปักษี 82 
๓ 15010003 วัดจ าปาหล่อ 76  ๑๑ 15010017 วัดลิ้นทอง 74 
๔ 15010004 วัดโพทูล 22  ๑๒ 15010018 วัดมหาดไทย 99 
๕ 15010008 กระทุ่มราย 79  ๑๓ 15010019 วัดโบสถ์(ประภาศวิทยาคาร) 78 
๖ 15010010 วัดปลดสัตว ์ 50  ๑๔ 15010020 วัดจันทร์นิรมติร 94 
๗ 15010012 วัดบ้านอิฐ 65  ๑๕ 15010021 วัดทา้ยย่าน 0 
๘ 15010013 วัดอรัญญิกาวาส 61  ๑๖ 15010022 วัดไผล่้อม ๗๑ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๑๘ 
 

ที ่ รหัส โรงเรียน จ านวน
นักเรียน 

 ที ่ รหัส โรงเรียน จ านวน
นักเรียน 

อ ำเภอไชโย      
๑๗ 15010031 วัดโบสถ ์ 18  ๒๑ 15010039 วัดเจ้าบุญเกิด 65 
๑๘ 15010032 อนุบาลวัดสระเกษ 62  ๒๒ 15010040 วัดเยื้องคงคาราม 59 
๑๙ 15010035 วัดละมุด 98  ๒๓ 15010042 วัดวงษ์ภาศน ์ 82 
๒๐ 15010038 วัดไทรย์นโิครธาราม 51  ๒๔ 15010044 วัดก าแพง 46 
อ ำเภอป่ำโมก      
๒๕ 15010046 วัดลาดเค้า 77  ๒๙ 15010051 วัดศรีมหาโพธ ิ 59 
๒๖ 15010047 ไทยรัฐวิทยา 6 91  ๓๐ 15010052 ชุมชนวัดพายทอง 106 
๒๗ 15010048 วัดท่า 15  ๓๑ 15010054 อนุบาลป่าโมก 97 
๒๘ 15010050 วัดพิจารณ์โสภณ 76  ๓๒ 15010055 วัดเอกราช 67 
อ ำเภอโพธิ์ทอง  ๔๔ 15010069 วัดโบสถ์(ประชานุกูล) ๓๘ 
๓๓ 15010057 วัดโพธิ์ทอง 67  ๔๕ 15010070 วัดข่อย ๒๐ 
๓๔ 15010058 วัดโคกพุทรา ๑๐๖  ๔๖ 15010071 วัดบุญเกิด ๔๘ 
๓๕ 15010059 วัดจันทราราม ๔๖  ๔๗ 15010072 วัดศรีกุญชร ๕๐ 
๓๖ 15010060 วัดไตรรัตนาราม ๓๐  ๔๘ 15010075 วัดลั่นทม ๑๐๗ 
๓๗ 15010062 วัดท่าโขลง ๘๐  ๔๙ 15010078 วัดโพธิ์เกรียบ ๘๖ 
๓๘ 15010063 วัดยางทอง ๔๕  ๕๐ 15010079 วัดสว่าง ๔๙ 
๓๙ 15010064 วัดโพธิ์ราษฎร ์ ๘๐  ๕๑ 15010080 วัดสนธิธรรม ๗๗ 
๔๐ 15010065 วัดบ้านสรา้ง ๓๑  ๕๒ 15010084 วัดทองกลาง ๖๗ 
๔๑ 15010066 อนุบาลโพธิ์ทอง ๖๓  ๕๓ 15010085 วัดท่าสามัคค ี ๗๑ 
๔๒ 15010067 ชุมชนวัดท่าอิฐ ๑๐๔  ๕๔ 15010088 วัดบุญศิริวิทยาราม ๒๐ 
๔๓ 15010068 วัดสามประชุม ๙๐  ๕๕ 15010089 วัดป่ามุน ี ๑๐๕ 
อ ำเภอแสวงหำ      
๕๖ 15010075 วัดรัตนาราม ๘๕  ๖๑ 15010102 บ้านหนองเสือ ๓๖ 
๕๗ 15010096 วัดหมื่นเกลา ๖๗  ๖๒ 15010106 พวงทองอุปถัมภ์ ๙๒ 
๕๘ 15010098 วัดรางฉนวน ๑๐๒  ๖๓ 15010107 วัดบ้านเพชร ๑๑๗ 
๕๙ 15010099 วัดจันทร์มณ ี ๙๙  ๖๔ 15010108 วัดทองเลื่อน ๑๑๐ 
๖๐ 15010101 วัดบ้านพราน ๘๖  ๖๕ 15010109 วัดยาง ๗๕ 
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ      
๖๖ 15010113 วัดโพธิ์ศร ี ๖๔  ๗๘ 15010128 บ้านไผ่หมูขวิด ๘๖ 
๖๗ 15010114 วัดตลาดใหม ่ ๖๘  ๗๙ 15010130 วัดหลวง ๒๗ 
๖๘ 15010115 วัดโพธิ ์ ๒๗  ๘๐ 15010131 บ้านศาลาดิน ๓๓ 
๖๙ 15010116 วัดลาดเป็ด ๔๔  ๘๑ 15010132 วัดมะนาวหวาน ๑๑๒ 
๗๐ 15010117 วัดคลองพูล ๓๕  ๘๒ 15010134 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ๙๖ 
๗๑ 15010118 วัดบางจักร ๔๔  ๘๓ 15010138 วัดสี่ร้อย ๑๐๙ 
๗๒ 15010119 วัดขุมทอง ๒๒  ๘๔ 15010139 วัดท านบ ๘๙ 
๗๓ 15010120 วัดราชสกณุา ๑๑๗  ๘๕ 15010141 วัดลานช้าง ๔๖ 
๗๔ 15010122 วัดไผ่วง ๕๑  ๘๖ 15010142 วัดคลองส าโรง ๖๑ 
๗๕ 15010123 วัดต้นทอง ๓๓  ๘๗ 15010143 วัดใหม่ทางข้าม ๔๖ 
๗๖ 15010125 วัดศาลาดิน ๕๗  ๘๘ 15010145 วัดห้วยคันแหลน ๘๔ 
๗๗ 15010126 วัดน้อย ๗๑  ๘๙ 15010147 วัดแปดแก้ว ๙๐ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๑๙ 

ที ่ รหัส โรงเรียน จ านวน
นักเรียน 

 ที ่ รหัส โรงเรียน จ านวน
นักเรียน 

อ ำเภอสำมโก ้  ๙๓ 15010155 วัดสามโก ้ ๗๑ 
๙๐ 15010148 วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) ๘๙  ๙๔ 15010156 อนุบาลบ้านล าสนุ่น ๑๑๓ 
๙๑ 15010152 วัดหนองกร่าง ๕๐  ๙๕ 15010157 บ้านดอนตาวง ๖๘ 
๙๒ 15010154 วัดเกษทอง ๙๘  ๙๖ 15010158 วัดสามขาว ๘๑ 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๑ 
 

ตำรำงท่ี ๑๖  รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒  
อ าเภอ ที ่ โรงเรียน 

ประชารัฐรุ่นที่ ๑ 
โรงเรียน 

ประชารัฐรุ่นที่ ๒ 
 อ าเภอ ที ่ โรงเรียน 

ประชารัฐรุ่นที่ ๑ 
โรงเรียน 

ประชารัฐรุ่นที่ ๒ 
เมืองอ่างทอง ๑ วัดโพธิวงษ ์   เมืองอ่างทอง ๔ วัดลิ้นทอง  
 ๒ วัดโคศุภราช    ๕ วัดโบสถ(์ประภาศ

วิทยาคาร) 
 

 ๓ วัดตาลเจ็ดช่อ    ๖ วัดเซิงหวาย  
ไชโย ๗ วัดมะขาม   ไชโย ๑๐ วัดมหานาม  
 ๘ บ้านชะไว    ๑๑ วัดบ้านป่า  
 ๙ วัดชัยสิทธาราม    ๑๒ วัดวงษ์ภาศน์  
ป่าโมก ๑๓ ไทยรัฐวิทยา ๖   ป่าโมก ๑๕ ชุมชนวัดพายทอง  
 ๑๔ วัดถนน       
โพธิ์ทอง ๑๖ วัดค าหยาด วัดศีลขันธาราม  โพธิ์ทอง ๒๑ วัดบุญเกิด  
 ๑๗ วัดโคกพุทรา    ๒๒ วัดงิ้วราย  
 ๑๘ วัดทางพระ    ๒๓ วัดม่วงคัน  
 ๑๙ วัดท่าโขลง    ๒๔ วัดโพธิ์เกรียบ  
 ๒๐ วัดสามประชุม    ๒๕ วัดน้ าอาบ  
แสวงหา ๒๖ วัดบ้านแก   แสวงหา ๒๘ ประสิทธิวิทยา  
 ๒๗ วัดแก้วกระจ่าง       
วิเศษชัยชาญ ๒๙ วัดวันอุทิศ   วิเศษชัยชาญ ๓๓ ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ  
 ๓๐ วัดยางมณ ี    ๓๔ บ้านห้วยคล้า  
 ๓๑ วัดอบทม    ๓๕ ชุมชนวัดน้ าพุ  
 ๓๒ วัดมะนาวหวาน    ๓๖ วัดห้วยโรง  
สามโก ้ ๓๗ วัดท่าชุมนุม   สามโก ้ ๓๙ วัดเกษทอง  
 ๓๘ บ้านหนองถ้ า       

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๒๐ 
 

๒.๗ ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด าเนินการตามนโยบาย

จุดเน้นและกลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเป็นแนวทาง เน้นการบริหารงานแบบองค์รวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการให้บริการและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

๒.๗.๑ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 
ตารางท่ี ๑7 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 

เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค สังกัด(สพฐ.) ประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๘๑.๒๓ ๘๐.๙๗ ๗๘.๐๘ ๗๓.๓๔ ๗๓.๕๗ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๙.๖๙ ๘๐.๕๑ ๗๔.๐๙ ๖๙.๕๒ ๖๙.๕๘ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๘๐.๕๓ ๘๐.๗๙ ๗๖.๑๓ ๗๑.๔๖ ๗๑.๖๐ 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวมและรายสมรรถนะสูงกว่าระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ 
 
ตำรำงท่ี ๑8 เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ปีการศกึษา  ๒๕๕๙–๒๕๖๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

 
ควำม 

สำมำรถ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ ควำมต่ำง 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

สพป. 
อ่ำงทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่ำงทอง 

ควำมต่ำง 
สพฐ. /สพป. 

อ่ำงทอง 
ภาษาไทย ด้านภาษา ๕๑.๐๐ ๕๔.๕๔ ๕๒.๖๗ ๕๑.๙๔ ๕๗.๒๗ +๕.๓๓ +๒.๗๓ 
คณิตศาสตร ์ ด้านค านวณ ๓๖.๙๙ ๓๙.๒๖ ๓๗.๗๕ ๓๘.๓๘ ๔๒.๒๖ +๓.๘๘ +๓.๐๐ 
วิทยาศาสตร ์ ด้านเหตผุล ๕๓.๓๘ ๕๖.๓๑ ๔๕.๓๑ ๔๔.๙๘ ๔๘.๘๗ +๓.๙๘ -๗.๔๔ 

รวมเฉลี่ย ๔๗.๑๓ ๕๐.๐๔ ๔๕.๒๕ ๔๕.๑๐ ๔๙.๔๗ +๔.๓๗ -๐.๕๗ 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง 

สรุป   ผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในภาพรวมและรายกลุ่มสาระ
สูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า สูงขึ้น ๒ กลุ่มสาระคือ  
ภาษาไทย(ด้านภาษา) และคณิตศาสตร์(ด้านค านวณ) 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๒๑ 

ตำรำงท่ี 19 เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙–๒๕๖๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ ควำมต่ำง 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อ่ำงทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่ำงทอง 

ควำมต่ำง 
สพฐ. /สพป. 

อ่ำงทอง 
ภาษาไทย ๕๑.๘๘ ๕๒.๖๙ ๔๖.๕๘ ๔๕.๒๙ ๔๗.๑๖ +๑.๘๗ -๕.๕๓ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๑๑ ๓๒.๐๑ ๓๖.๓๔ ๓๒.๗๓ ๓๔.๓๕ +๑.๖๒ +๒.๓๔ 
คณิตศาสตร ์ ๓๘.๗๖ ๔๐.๑๘ ๓๗.๑๒ ๓๕.๕๕ ๓๖.๖๐ +๑.๐๕ -๓.๕๘ 
วิทยาศาสตร ์ ๔๐.๒๗ ๔๑.๑๐ ๓๙.๑๒ ๓๘.๑๓ ๓๙.๗๗ +๑.๖๔ -๑.๓๓ 

รวมเฉลี่ย ๔๐.๕๑ ๔๑.๕๐ ๓๙.๗๙ ๓๗.๙๓ ๓๙.๔๗ +๑.๕๕ -๒.๐๓ 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง 

สรุป   - ค่าเฉลี่ยร้อยละชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ของ สพฐ.  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ตำรำงที่ ๒0 เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๕๙–๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ ควำมต่ำง 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อ่ำงทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่ำงทอง 

ควำมต่ำง 
สพฐ. /สพป. 

อ่ำงทอง 
ภาษาไทย ๔๓.๑๖ ๔๓.๓๖ ๔๘.๒๙ ๔๘.๗๗ ๔๔.๕๙ -๔.๑๘ +๑.๒๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๕๐ ๒๗.๒๘ ๓๐.๔๕ ๓๐.๑๔ ๒๖.๕๐ -๓.๖๔ -๐.๗๘ 
คณิตศาสตร ์ ๒๔.๕๙ ๒๔.๑๙ ๒๖.๓๐ ๒๖.๕๕ ๒๑.๔๖ -๕.๐๙ -๒.๗๓ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๒.๖๔ ๓๒.๗๔ ๓๒.๒๘ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ -๒.๓๓ -๒.๖๐ 

รวมเฉลี่ย ๓๑.๙๗ ๓๑.๘๙ ๓๔.๓๓ ๓๔.๔๘ ๓๐.๖๗ -๓.๘๑ -๑.๒๒ 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง 

สรุป   ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในภาพรวมและรายกลุ่มสาระ
ยังน้อยกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า สูงขึ้น ๑ กลุ่มสาระ
คือ  ภาษาไทย  

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 

 

๒๒ 

ส่วนที่ ๒ 
การศึกษาสถานภาพ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

การศึกษาสถานภาพส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง 
จากการประชุมปฏิบัติการก าหนดทิศทางขององค์กร โดยระดมความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ
สถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 1๔๕ แห่ง  น าผลที่ได้จากข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็นดังกล่าว
มายกร่าง และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . 256๒-256๕  
อันประกอบด้วยประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม
งานและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๒-256๕ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรแบบ 2S4M 
ด้านจุดแข็ง(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบบ STEP ด้านโอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
สู่คุณภาพที่เป็นเลิศ ของผู้เรียน สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ด้าน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
S1 : Structure 

 

1. มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่ชัดเจน 

2. นโยบายของหน่วยงานทางการศึกษามีความ
ชัดเจน เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษา มีการ
สื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กรหลากหลาย
ช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

3. สถานศึกษาสามารถให้บริการทางการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลให้
ผู้เรียนทางเลือกและโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

4. มีช่องทางการสื่อสาร Application line และ  
Facebook 

1. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย
ขาดความต่อเนื่องส่งผลให้
การบริหารจัดการศึกษา
ขาดประสิทธิภาพ 

 
 

 
 



 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๒๓ 

ด้าน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านผลผลิตและบริการ 

S2 : Service  
 

 

1. สถานศึกษาในสังกัด ประสบความส าเร็จในการ
บริหารจัดการศึกษาสามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างได้  

2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางฯและความต้องการของ
ผู้เรียน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
โดยเฉพาะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

3. สถานศึกษาสามารถให้บริการแก่ชุมชนและ
หน่วยงาน เช่น ห้องประชุม สนามกีฬา 
แหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา 

4. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนเพ่ิมขึ้น 
5. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา NT สูง

กว่าระดับประเทศทุกด้าน 
6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านเกณฑ์สามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
7. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้จาก
วิชาการมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้ 

8. สถานศึกษามีมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด 
มีระบบดูแลช่วยเหลือ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่
เข้มแข็งครูเอาใจใส่ผู้เรียน 

9. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาโดย
อิงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา( O-NET) ต่ ากว่า
เป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่ม
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีคะแนน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลให้มี
ปัญหาในการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

๓. สถานศึกษาขาดแคลน
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้
ครอบคลุมภารกิจเชิงนโยบาย 
ครูไม่ครบชั้น มีภารกิจงาน
ด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ภารกิจด้านการจัดการเรียน
การสอนมากเกินไป 

 

ด้านบุคลากร 
M1 : Man 

 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับจากสังคม ส่งผลให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและมีวิทยฐานะเพ่ิมขึ้น 

3. มีผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.และเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง สามารถเป็น
ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. ผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.สถานศึกษาขาดแคลนครู
และมีครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 
ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีภาระรับผิดชอบงานสอน
หลายวิชา อีกทั้งต้องปฏิบัติ
หน้าที่ อื่นนอกเหนือจาก
งานสอน ส่งผลให้การจัด 
การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
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๒๔ 

ด้าน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านประสิทธิภาพทาง
งบประมาณ 

M2 : Money 
 
 

1. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษา
มีงบประมาณในการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง 

2. หน่วยงานทางการศึกษามีแผนปฏิบัติการ 
แผนบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ส่งผลให้ 
มีการใช้งบประมาณโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

3. หน่วยงานทางการศึกษามีการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและ
ทันในปีงบประมาณ ส่งผลให้ หน่วยงานทาง 
การศึกษามีประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ
ยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. กระบวนการน าคณะกรรมการ
สถานศึกษา มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการงบประมาณ
ยังไม่เข้มแข็ง 

๓. ระเบียบการบริหารจัดการ
งบประมาณเปลี่ยนแปลงบ่อย
ท าให้สถานศึกษาขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน 

ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ 

M3 : Material    
 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และอาคารสถานที่เพียงพอ
สวยงามเหมาะสมเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษา
น าร่องและสถานศึกษาในโครงการพิเศษที่มีสื่อ 
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้เสริม
ศักยภาพผู้เรียน 

3. มีการบริหารจัดการด้าน ICT การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ ให้บริการข่าวสาร ซ่อมบ ารุง และ
ค าแนะน าด้าน IT  

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่มีอายุการ
ใช้งานมานานเสื่อมโทรม  

2. สถานศึกษามีงบประมาณ
ในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ/
เหมาะสม 

3. สถานศึกษาขาด สื่อเทคโนโลยี 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย  

 

ด้านบริหารจัดการ 
M4 : Management 

 

1. เขตพ้ืนที่การศึกษามีนโยบาย และทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ
สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบควบคุม ก ากับ นิเทศ 
ติดตามประเมินผล และดูแลช่วยเหลือให้
ค าแนะน าอย่างเป็นระบบทุกด้าน 

3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา  

4. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการ
โดยมีองค์คณะบุคคล ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
บริหารจัดการศึกษามากขึ้น 

5. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหาร
จัดการศึกษา 

1. การบริหารการรายงาน และ
ติดตามงานในระบบอิเลค- 
ทรอนิกส์ แต่การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ยังไม่ทันสมัย
และเพียงพอกับการด าเนินงาน 
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๒๕ 

ตารางท่ี ๒2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(STEP) 
ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านสังคม วัฒนธรรม  
(Social culture 
Factors : S)  

1. จังหวัดอ่างทองมีปราชญ์ชาวบ้านและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลายช่วยส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

2. ท้องถิ่น ชุมชน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจ าวันเป็นแบบอย่างในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

1. การรับแบบอย่างทางวัฒนธรรม
ด้านวัตถุท าให้ เกิดพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของเด็กและ
เยาวชน   

2.ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง
แตกแยก การย้ายถิ่นฐาน
ท ากิน ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษา 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
Factors : T) 

1. มีสื่อเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมพอเพียง เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา เช่น 
ส่งข่าวสารข้อมูลโดยระบบ Application LINE 

2. มีเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูล 
3. มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLIT , DLTV) 
4. ครูมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

ใช้เป็นสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ดี  

1. การปรับปรุงของโปรแกรม
ต่างๆ แบบก้าวกระโดด 
และการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท า
ให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ งบประมาณ
ในการพัฒนาไม่เพียงพอ 

๒. เด็กและเยาวชน ขาดภูมิคุ้มกัน
ในการกลั่นกรองการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ 
ท าให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดเกม
คอมพิวเตอร์ขาดทักษะชีวิต
ด้านค่านิยมและความสัมพันธ์
กับครอบครัวและสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic Factors : E) 

 

1. ความต้องการของตลาดแรงงานมีส่วนก าหนด
ทิศทางการจัดการศึกษาและประเด็นส าคัญ 
การน้อมน าแนวพระราชด าริ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าการเกษตร 
การท่องเที่ยว ท าให้เกิดความต้องการก าลัง
แรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น 

1. การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง 
กับประชาชนบางกลุ่ม ท าให้ 
เกิดความแตกต่างของรายได้  

2. ค่าครองชีพสูง ถูกแย่งอาชีพ
จากแรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน 
ท าให้เกิดอัตราว่างงานเพ่ิม
มากขึ้น  

3. การก าหนดหลักสูตรทางการ 
ศึกษาของสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดอ่างทอง ยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในจังหวัด 
ส่งผลให้ผู้เรียนจบออกมาแล้ว
ไม่มีตลาดแรงงานรองรับ 
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๒๖ 

ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ด้านการเมืองและกฎหมาย  

(Political& Legal 
Factors : P) 

  

 

1. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามีความ
ชัดเจน เข้มแข็งสามารถน าไปปฏิบัติได ้

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชัดเจนและทั่วถึง  

3. มีทิศทางในการพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจน 
ต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาสนับสนุน
งบประมาณให้กับสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การเพ่ิมหน่วยงาน (ศึกษาธิการ 
จังหวัด) การลดอัตราก าลัง
ภาครัฐท าให้เกิดความขาด
แคลนบุคลากรส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาและคุณภาพ
การศึกษา ขั้นตอนการท างาน
ซ้ าซ้อนเกิดความล่าช้าขาด
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๒๗ 

ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง เน้นบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือประโยชน์สุข 
ของผู้รับ บริกำร (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholder) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือก ำกับ
ดูแลตนเองอย่ำงเป็นระบบใหญ่ (Meta-system) ระบบเชิงซ้อน (Complex system) แต่ละระบบ มีระบบย่อย 
(Sub-System) ประกอบด้วย 

1. คณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Steering  Committee) ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 11  กลุ่ม  1 หน่วย 

2. คณะขับเคลื่อนภำรกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ศึกษำนิเทศก์ ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

3. ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO)  เป็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๗ ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโดยประธำนศูนย์เครือข่ำย
สถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง บริหำรจัดกำรในรูปแบบองค์คณะบุคคล บริหำรและ
จัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ยึดมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ดังนี้  

1. กรอบแนวคิดการพฒันาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
               ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษำยน 
2560 มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
      รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง         
เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 
      รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในกำร
จัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๒๘ 

       กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัด
ของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
      ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ
ตำมวรรคสำม รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัด
ของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำและ       
เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมำณให้แก่กองทุนหรือใช้มำตรกำรหรือ
กลไกทำงภำษี รวมทั้งกำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำกองทุนได้รับประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษีด้วย ทั้งนี้ ตำมท่ี
กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนเป็นอิสระและก ำหนดให้มี
กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพ่ือบรรลุประสงค์ดังกล่ำว 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้น ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี        
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้
ยุทธศำสตร์ (พ.ศ. 2564 - 2565) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2560 - 2579 แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 25๖๓ – 256๕ นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และบริบทต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และก ำหนดเป็น
กรอบแนวทำงในกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีควำมมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 
2) เพื่อเพ่ิม กระจำยโอกำส และคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมเป็นธรรม 
3) เพื่อลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร 
4) เพื่อเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์หลัก : 
1) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมม่ันคงให้กับประเทศ 
2) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4) ยุทธศำสตร์สร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5) ยุทธศำสตร์กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
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๒๙ 

เป้าหมายความม่ันคง 
1. กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ     

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง 

2. ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

3. สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 

4. ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิตมีที่อยู่อำศัย
และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

5. ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
เป้าหมายความม่ังคั่ง 
1. ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรำยได้สูง 

ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 
2. เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคท้ังกำรคมนำคมขนส่ง          
กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำคและระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และกำรค้ำอย่ำงมีพลัง 

3. ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ 
ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายความยั่งยืน 
1. กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์ 

2. กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ๒.๑  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๑) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต               
                      (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

        แผนแม่บทประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก ำหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพ่ือพัฒนำและ
ยกระดับทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภำพและเหมำะสม ดังนี้ 
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        ๑)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ของประเทศ โดยจ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งจ ำเป็นต้องมี
กำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และกำรมีระบบและกลไกรองรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ 

        ๒)  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่         
พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยำบำล
ทุกระดับด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กสู่มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อสมองเด็ก กำรกระตุ้นพัฒนำกำรสมอง และกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยทุกด้ำน 

        ๓)  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถที่สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ ทักษะ ด้ำนดิจิทัล และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะ
ในกำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน จัดให้มีกำรเรียนรู้
ทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมและท ำงำนภำยใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุข
กับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์
ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้ำงควำมอยำกรู้อยำกเห็นและสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

         ๔)  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยกำรยกระดับศักยภำพทักษะและสมรรถนะ 
ของคนในช่วงวัยท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เพ่ือสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภำพเพ่ิมให้กับประเทศ เสริมสร้ำงควำมอยำกรู้และยกระดับตนเอง  
สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์ และควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะทำงกำรเงิน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
และหลักประกนัของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้แรงงำนฝีมือให้เป็นผู้ประกอบกำรใหม่ 
และสำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับวัยท ำงำน 
ผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม 

         ๕)  การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้ 
ทำงเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรออม
เพ่ือสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทำงสังคมที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน         
ในกำรด ำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ พร้อมทั้งจัดสภำพแวดล้อม             
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ 

      ๒.๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้                     
                      (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

       แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้น
ทั้งกำรแก้ไขปัญหำในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ทั้งกำรศึกษำ 
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๓๑ 

ในระบบ นอกระบบ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่ เหมำะสมกับ
ตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำมพหุปัญญำ 
ให้เต็มตำมศักยภำพรวมถึงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพ 
ได้อย่ำงมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

       ๑)  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยกำร
ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษำที่ใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยำกำร พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
ทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนำระบบ 
กำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ มีกำรสะท้อนควำมคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้  ไปใช้สร้ำงรำยได้ รวมถึงมีทักษะ 
ด้ำนวิชำชีพ และทักษะชีวิตกำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวำงแผนกำรผลิต พัฒนำและ
ปรับบทบำท“ครู คณำจำรย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครูตั้งแต่
กำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครู
อย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สำยอำชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำร
จัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ จัดให้มี
มำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำ 
ให้มีประสิทธิภำพและเพ่ิมคุณภำพกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ  
พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยแยกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำออกจำกกำรประเมินคุณภำพ 
และกำรรับรองคุณภำพ และกำรก ำกับดูแลคุณภำพกำรศึกษำ ปฏิรูประบบกำรสอบที่น ำไปสู่กำรวัดผลในเชิงทักษะ
ที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มำกกว่ำกำรวัดระดับควำมรู้ รวมทั้งส่งเสริมกำรวิจัยและใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง
และจัดกำรควำมรู้ กำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะ 
ที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่น มีมำตรกำรจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝ่เรียนรู้ พัฒนำตนเองรวมถึง 
กำรยกระดับทักษะวิชำชีพ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ชุมชนให้เข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำโดยควำมร่วมมือจำกภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพ่ือกำรศึกษำ
ในทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ พัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้
ดิจิทัลที่มีคุณภำพที่นักเรียน นักศึกษำและประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง ผ่ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  โดยส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
และมีควำมโดดเด่นเฉพำะสำขำสู่ระดับนำนำชำติ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนนักเรียน 
นักศึกษำและบุคลำกรในระดับนำนำชำติ รวมถึงกำรพัฒนำศูนย์วิจัยเฉพำะทำง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบ 
ในระดับภูมิภำค จัดให้มีกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนำกำรของประเทศเพ่ือนบ้ำนในระบบกำรศึกษำ  
และส ำหรับประชำชน ส่งเสริมสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยำวชนและนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๓๒ 

        ๒)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยกำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ
ผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกลไกกำรคัดกรอง
และกำรส่งต่อเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำมพหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว     
ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถพิเศษตำมควำมถนัดและศักยภำพ ทั้งด้ำนกีฬำ ภำษำ และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถำนศึกษำ และสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงและพัฒนำเด็กและเยำวชนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษบนฐำนพหุปัญญำ ส่งเสริมสนับสนุนมำตรกำรจูงใจแก่ภำคเอกชน และสื่อในกำรมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ มีบทบำทเด่นในระดับนำนำชำติ กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อม
กำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
และระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีควำมสำมำรถพิเศษได้สร้ำงควำมเข้มแข็ง และต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกกำรท ำงำน 
ในลักษณะกำรรวมตัวของกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในหลำกสำขำวิชำ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี  
ชั้นแนวหน้ำ เพ่ือพัฒนำต่อยอดงำนวิจัย เพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และสร้ำงควำมร่วมมือ และเชื่อมต่อ
สถำบันวิจัยชั้นน ำทั่วโลก เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้นักวิจัยควำมสำมำรถสูงของไทยให้มีศักยภำพสูงยิ่งขึ้น 

๓. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) 
     ๓.๑ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๓) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 
     แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้

เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ (Human Capital) ด้วยกำรยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ 
(Reskill) และส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรที่จะเป็นเครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลัก 
ร่วมกับกำรขยำยและพัฒนำระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกร ทุกสำขำอำชีพและทุกช่วงวยั 
ตลอดจนกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสุขภำพ เพ่ือให้คนให้เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
ได้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 

     1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยกำรส่งเสริมแรงงำนที่อยู่ในภำคกำรผลิต
และบริกำรที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับกำรฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภำพแรงงำนให้เหมำะสม 
กับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนของศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน
โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ ำ เป็นส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงำน
เพ่ือให้แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นกำรผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพในระยะยำว เป็นต้น 

     2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยกำรช่วยเหลือ เยียวยำ และชดเชย        
คนยำกจน กลุ่มเปรำะบำง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค ำนึงถึง 21 ระดับของปัญหำและควำมต้องกำรที่แตกต่ำง
กันของกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงำนเข้ำสู่ระบบประกันสังคมมำกขึ้น พัฒนำระบบและกลไก  
กำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคม 
ให้เหมำะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลำดแรงงำนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีกำรบูรณำกำรตั้งแต่ระดับนโยบำย
จนถึงระบบข้อมูลในกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล เป็นต้น 

 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๓๓ 

     3) การเสริมสร้างความม่ันคงทางสุขภาพ ด้วยกำรพัฒนำระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ ำ สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะสร้ำงภูมิคุ้มกันทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ กระจำยบริกำรสำธำรณสุข
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ และแสวงหำแนวทำงด ำเนินกำรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภำพให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับกำรเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐำนของควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง เป็นต้น 

     ๓.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๔) ประเด็น การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 

     แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำน         
เพ่ือส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ (Enabling Factors) โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือเกื้อหนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำก เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับศักยภำพ
และคุณภำพชีวิตของคนให้ประสบผลส ำเร็จ ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐำนส ำคัญที่จ ำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนำ 
ประกอบด้วย 

     1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ เช่น โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนดิจิทัล โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงระบบกำรบริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ รวมถึงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรกำรพัฒนำประเทศ เป็นต้น 

     2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ โดยกำรปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำร กำรจัดเก็บและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรให้บริกำรประชำชน กำรปรับปรุงกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรกำรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรปฏิรูปกำรจัดเก็บรำยได้และประสิทธิภำพกำรจัดสรร
และใช้จ่ำยงบประมำณของภำครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบท และเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ เป็นต้น 

     3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ      
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ด้วยกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยและนวัตกรรม
ในประเทศในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจโดยเฉพำะ SMEs และ วิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตเป้ำหมำย และแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรผลิต
งำนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

     4) การเสริมสร้างความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับภัยพิบัติ เหตุการณ์         
ความไม่สงบและความขัดแย้ง ตลอดจนสาธารณภัยทุกรูปแบบ ด้วยกำรใช้ฐำนข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กำรบูรณำกำรระบบกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินให้มีเอกภำพและรองรับสำธำรณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ 
อำทิ ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ และเสริมสร้ำงโอกำสให้ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในพ้ืนที่ของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนำกลไกในกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนบริหำร
จัดกำรหนี้ได้อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือลดควำมเสี่ยงและสำมำรถดูแลตนเองได้ในภำวะวิกฤต เป็นต้น 

     5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนาเพื่อให้การฟื้นฟูและขับเคลื่อน
ประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชนภำคประชำชนในพ้ืนที่และภำคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม ในกำรพัฒนำประเทศ 
ตำมแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ พร้อมทั้งช่วยติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
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๓๔ 

และเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหำเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นต้น 

     ๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
    แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำนี้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูป ๔ ด้ำน มีแผนงำน
เพ่ือกำรปฏิรูป ๗ เรื่อง จ ำแนกในรำยละเอียดเป็นประเด็นปฏิรูปรวม ๒๙ ประเด็น 

   วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้ 
    ๑. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (enhance quality of education) ครอบคลุม 
        (๑.๑) ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้ำนควำมรู้ทักษะเจตคติ           
ที่ถูกต้องและรู้จักดูแลสุขภำพเพ่ือกำรจัดกำรในเรื่องกำรด ำรงชีวิตของตนเอง และกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน            
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๕๔ วรรค ๔ 
         (๑.๒) ครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญครูมีจิตวิญญำณ
ของควำมเป็นครู 
  (๑.๓) หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ (educational core processes)  ที่
ยืดหยุ่นหลำกหลำยถูกต้องทันสมัย ทันเวลำ และมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมทำงสังคม         
ที่ถูกต้อง 
  (๑.๔) สถำนศึกษำและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)          
ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกำรจัดกำรศึกษำตลอดจนทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้แก่งบประมำณ
และเทคโนโลยี 
        ๒. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำง
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (equity in education) ประกอบด้วย 
  (๒.๑) โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ (equity in access)  
  (๒.๒) โอกำสในกำรได้รับทำงเลือกในกำรศึกษำและกำรเรียนรู้พัฒนำที่เหมำะสมกับศักยภำพ 
ของผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)  
  (๒.๓) โอกำสในกำรได้รับประโยชน์จำกกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
ที่เหมำะสมกับศักยภำพตำมควำมถนัดของผู้ เรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality of 
education) ทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำรวมถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
        ๓. มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (leverage excellence 
and competitiveness) หมำยถึง กำรสร้ำงสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภำพสูง มีควำมเป็นผู้น ำ
ริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และกำรผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำให้สำมำรถต่อยอดงำนวิจัย 
ที่สำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถำบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
สอดคล้องกับทิศทำงกำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งสถำบันกำรศึกษำ        
ของไทย และระบบกำรศึกษำไทย ต้องได้รับกำรยอมรับว่ำเทียบเคียงได้กับประเทศชั้นน ำอ่ืน ๆ 
        ๔. ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรรองรับ
ควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล ( improve Efficiency, agility and good 
governance) โดยเฉพำะกำรส่งเสริมและสร้ำงสมดุลของควำมคุ้มค่ำควำมโปร่งใสควำมรับผิดชอบคุณธรรม 
และจริยธรรมทั้งนี้ระบบกำรศึกษำของประเทศที่มีธรรมำภิบำลจะเอ้ือต่อกำรบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ ๑–๓ ข้ำงต้น
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๓๕ 

อย่ำงครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement) ทั้งนี้กำรศึกษำที่จะได้รับกำรปฏิรูป 
ตำมวัตถุประสงค์ที่กล่ำวถึงข้ำงต้นนี้จะครอบคลุมถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตมิได้จ ำกัดเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือคุณวุฒิตำมระดับเท่ำนั้น 
 กอปศ. ได้ก ำหนดแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำ๗เรื่องเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ข้ำงต้นไว้ดังนี้ 
 เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
 มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. กำรมีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. .... และมีกำรทบทวนจัดท ำแก้ไขและปรับปรุงกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๓. กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๔. กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 ๕. กำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ 
 เรื่องท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 มีประเด็นปฏิรูป ๒ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. กำรพัฒนำระบบกำรดูแลพัฒนำและจัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำยจิตใจ
วินัยอำรมณ์สังคมและสติปัญญำให้สมกับวัย 
 ๒. กำรสื่อสำรสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 ๒. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำรบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษและบุคคลที่มีควำมต้องกำร       
กำรดูแลเป็นพิเศษ 
 ๓. กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกลหรือในสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรยกระดับคุณภำพ
อย่ำงเร่งด่วน 
 เรื่องที ่๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย ์
 มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. กำรผลิตครูและกำรคัดกรองครูเพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของประเทศและมีจิตวิญญำณ
ของควำมเป็นคร ู
 ๒. กำรพัฒนำวิชำชีพครู 
 ๓. เส้นทำงวิชำชีพครูเพ่ือให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม 
 ๔. กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 ๕. องค์กรวิชำชีพครูและกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
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 เรื่องท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 มีประเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้  
เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
 ๒. กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติและระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ 
 ๓. กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 
 ๔. ระบบควำมปลอดภัยและระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน 
 ๕. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๖. กำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ๗. กำรปฏิรูปอุดมศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล
ของระบบอุดมศึกษำ 
 ๘. กำรจัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Institute of Curriculum and 
Learning)  
 เรื่องท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
 ๒. พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 ๓. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform)  
 มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ  (Digital Learning 
Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))  
 ๒. ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (big data for education)  
 ๓. กำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้ำนควำมฉลำดรู้ดิจิทัล (digital 
literacy) ควำมฉลำดรู้สำรสนเทศ ( information literacy) ควำมฉลำดรู้สื่อ (media literacy) เพ่ือกำรรู้
วิธีกำรเรียนรู้ (learning how to learn) ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนกำรมีพฤติกรรมที่สะท้อนกำรรู้กติกำ
มำรยำทจริยธรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต 
    ๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  

          วัตถุประสงค ์
            1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
             2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
และบริกำรทำงสังคมที่มคีุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชน มีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
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             3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำน        
กำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
              4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
              5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร
ของภำคีกำรพัฒนำ 
 6.  เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำภำคและเมือง เพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในระดับ        
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำคและโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำ 
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี
ของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอย่ำงได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ
และท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีควำมเป็นไทย 
  2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำร
จำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลี่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภำพ 
  4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่ งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ควำมส ำคัญกับกำร
วำงรำกฐำน กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี         
มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโดอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทย          
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคม
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ที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำ 
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
                    1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 
       1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
                    2. เป้าหมายและตัวชีวัด 
       2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
   2.1.1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
   2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
   2.1.3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
       2.2 ตัวชี้วัด 

           เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
            ตัวชี้วัด 1.1 ประชำกำรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
           เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 

                                2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ 
            ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
            2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพ่ิมข้ึน 
            ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
            ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
           เป้าหมาย 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถ 

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
            ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ ำกว่ำ 500 
            ตัวชี้วัด 3.2 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรอ่ำนหำควำมรู้เพ่ิมข้ึน 
            ตัวชี้วัด 3.3 กำรอ่ำนของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 

 3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค ์
 3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ รวมทั้งเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำ  
ให้ปลอดจำกอบำยมุขอย่ำงจริงจัง 

3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคม                    

ที่เหมำะสม 
3.2.2 พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ                    

มีควำมคิด สร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 
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๓๙ 

 1) ปรับประบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรเรียนจำกกำรปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กับพัฒนำกำรของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 
ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนศิลปะ และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 

 2) สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิตและทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรอ่ำน กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ทำงสังคม กำรดูแลสุขภำพ 
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม กำรวำงแผนชีวิต 

 3) สร้ำงแรงจูงใจให้เด็กเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบทวิภำคี และสหกิจศึกษำที่มุ่งกำรฝึก
ทักษะอำชีพให้พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 
                        3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.3.1 ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นผู้แนะน ำ 
และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครู ปรับระบบ
ประเมินวิทยฐำนะทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรของผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง 

3.3.2 ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มีศักยภำพ 
เข้ำร่วมระบบทวิภำคี หรือสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยง ให้ร่วมวำงแผน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน     

3.3.3 จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์ 
สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำรจูงใจ
ให้ภำคเอกชนชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก 

3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 
อำทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบรำณสถำน อุทยำนประวัติศำสตร์ โรงเรียนผู้สูงอำยุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบกำร
จัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น 

3.4 ผลักดันให้สถำนบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 
3.4.1 ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทุกคน

สำมำรถเข้ำถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรท ำวิจัยร่วมกับชุมชนในกำรแก้ปัญหำและตอบโจทย์กำรพัฒนำในพ้ืนที่ 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับกำร 

ด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุขรวมทั้ง 
กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพ่ิมทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำน           
ที่สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกำรเพ่ิมผลิตภำพ
ส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำส สตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก 
ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมกำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึง
เงินทุนเพ่ือสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และ 
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพ้ืนที่และบูรณำกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
                   1. วัตถุประสงค์ 
      1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง 
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๔๐ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ 
    ตัวชี้วัด 2.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำกับร้อยละ 

90 โดยไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำที่ครอบครัวมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมและระหว่ำงพ้ืนที่ 
    ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์คะแนน 

ร้อยละ 50 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น และควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงพ้ืนที่ และภูมิภำคลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น กำรได้รับกำรขยำยกำรคุ้มครอง  
ทำงสังคม (Social Protection) และสวัสดิกำร (Welfare) ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และกำรพัฒนำ
ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ 
                3.1.1 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พ้ืนที่ และสภำพร่ำงกำย กำรดูแลนักเรียน
ยำกจนที่อำศัยในพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือน กำรสนับสนุนค่ำเดินทำงไปยัง
สถำนศึกษำ กำรปรับปรุงระบบคัดกรองและกำรให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น และกำรให้ทุนกำรศึกษำระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจำกโรงเรียนกลำงคัน 

3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมกัน
มำกขึ้นระหว่ำงพ้ืนที่โดย 1) ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรครูมีกำรกระจำยตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ทั้งมำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำรบ้ำนพักครู เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ ที่ชัดเจน 
เพ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำครู 2) สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบ (Accountability) ของกำรจัดกำรศึกษำ โดยน ำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำรประเมินครูและโรงเรียน 3) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้โครงข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลและขำดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 ส่งเสริมให้ประชำกรกลุ่มต่ำง ๆ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 
และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ และโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมพร้อมทั้งส่งเสริม
บทบำทของกลุ่มข้ำงต้นในระดับกำรบริหำรและกำรตัดสินใจทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุน 
กำรพัฒนำประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
และยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชน 
เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภคพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  
ที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อม
ในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
                    1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีข้ึน 
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๔๑ 

               2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 3 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภำพของ

ประชำชนและระบบนิเวศ โดยให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรกและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
ฟ้ืนฟูคุณภำพแหล่งน้ ำส ำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควัน 

        ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและน ำไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 
และกำกอุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 
               3. แนวทางการพัฒนา 

3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ น้ ำเสีย
และของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค สร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้ำง
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน โดยมีแนวทำงด ำเนินงำน ดังนี้ 

        3.3.1  เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะตกค้ำงสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมำยและ
กลไกเพ่ือกำรยัดแยกขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพ่ือให้เกิดกำรลดปริมำณ
ขยะ รวมทั้งสร้ำงวินัยคนในชำติเพ่ือกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฟ้ืนฟูพ้ืนฐำนด้ำนควำมมั่นคงที่เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์  
บนพ้ืนฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและกำรเตรียมกำรรับมือกับภัย
คุกคำมข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้ำงหน้ำ 
                    1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหำภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของชำติ 
      1.2 เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและผนึกก ำลังของทุกภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
จัดกำรด้ำนควำมมั่นคง และมีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ที่เกิดจำกภัยคุกคำม ทั้งภัยทำงทหำร
และภัยคุกคำมอ่ืน ๆ 
      1.3 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศในกำรสนับสนุนกำรรักษำ
ควำมสงบสุขและผลประโยชน์ของชำติ 
                    2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      เป้าหมายรวม คือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

    เป้าหมาย 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ 
     ตัวชี้วัด 1.1 จ ำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์คุณธรรม 

จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
     ตัวชี้วัด 1.2 จ ำนวนกิจกรรมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริเพ่ิมขึ้น 
    เป้าหมาย 3 ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น 
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     ตัวชี้วัด 3.2 รำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยในพ้ืนที่  3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้เพ่ิมขึ้น 

    เป้าหมาย 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
สมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ 

    ตัวชี้วัด 4.4 จ ำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยำเสพติดลดลง 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 
3.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และธ ำรงรักษำสถำบันชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกัน 
กำรกระท ำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ 

3.1.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติและมีกลไกในกำรตรวจสอบและพัฒนำ
ภำคกำรเมือง โดยปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรอยู่ร่วมกันบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำง 
ทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตยและค ำนึงถึงควำมมั่นคง
และผลประโยชน์ของชำติอย่ำงแท้จริง 

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกระบวนกำร
สันติสุขแนวทำงสันติวิธี และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงทำงอัตลักษณ์
และชำติพันธุ์ เพ่ือขจัดควำมขัดแย้งลดควำมรุนแรงตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” พร้อมทั้งสร้ำงโอกำส       
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมเป็นธรรมทำงสังคมในพ้ืนที่ 

3.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ 
ภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอ่ืน ๆ 

3.2.7 ด ำเนินบทบำทเชิงรุก และใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งระดับภูมิภำค
และพหุภำคี เพ่ือปกป้องและรักษำผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และร่วมมือในกำรรับมือกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ อำทิ ปัญหำยำเสพติด 
กำรก่อกำรร้ำย กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน กำรลักลอบเข้ำเมือง กำรค้ำมนุษย์ ควำมมั่นคงด้ำน ไซเบอร์ ภัยพิบัติโรคระบำด
โรคติดต่อร้ำยแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอ่ืน ๆ 
                  5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ          
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลำส ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์            
อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลส ำเร็จ
บรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรมและ
ประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และ
ท้องถิ่น และวำงพ้ืนฐำนเพ่ือให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 

 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล 
  1.3 เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกด้วย

ควำมรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชำชน 
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงกว่ำร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 
                               3.1.1 ก ำหนดภำรกิจ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำค 
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ ำซ้อน 

3.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมุ่งสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำประโยชน์
สำธำรณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม  
ในสังคมผ่ำนกลไกครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สื่อมวลชน และเครือข่ำยทำงสังคม ควบคู่กับ
กำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมชื่อสัตย์สุจริต ค่ำนิยมที่ถูกต้อง สร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริต  
และกำรรู้เท่ำทันกำรทุจริตของสังคมไทย โดยอำศัยกลไกทำงสังคมเป็นมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระท ำผิด  
หรือผู้กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) พัฒนำกลไกและระบบกำรด ำเนินงำนที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและมำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
ให้ประชำชน ภำคเอกชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกำรเผ้ำระวังพฤติกรรมของข้ำรำชกำร และผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมืองในกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงมิชอบ และก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษ ผู้ไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรมตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำอย่ำงจริงจัง 

7) พัฒนำสร้ำงเครือข่ำยและคุ้มครองกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติ    
มิชอบในกลุ่มประชำชน 
                             3.5.2 ป้องกันกำรทุจริต 

 3) เร่งรัดหน่วยงำนภำครัฐให้มีกำรด ำเนินงำนในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤตมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงำนของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง 

 4) เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ให้สำมำรถเป็นหน่วยงำนหลักของภำครัฐในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีกลยุทธ์ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้
องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อม 
หรือปัจจัยพ้ืนฐำนที่เอ้ืออ ำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือช่วยขับเคลื่อน กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว 
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๔๔ 

 1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย  
                    2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

    เป้าหมาย 1 เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
     ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย 

ของประเทศ : งำนวิจัยพ้ืนฐำนเพ่ือสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ : ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกร และระบบมำตรฐำน 
    ตัวชี้วัด 1.4 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชำกร

10,000 คน 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ ผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม 
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ

และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเทคโนโลยี
เพ่ือผู้พิกำร เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ยำและวัคซีน) โดยอำศัยกลไกกำรด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน หรือชุมชน 

3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้ำนบุคลำกรวิจัย 

1) เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM (วิทยำศำสตร์ Science: S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศำสตร์ 
(Engineer : E) และคณิตศำสตร์ (Mathematics : M) เร่งสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ  

2) พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี  
      ๖. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

            วิสัยทัศน์จุด มุ่งหมายเป้าหมายตัวชี้ วัดและยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
    จำกแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้นแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับนี้จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  
(Vision) ไว้ดังนี้“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขสอดคล้อง
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 
     โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ ๔ ประกำรคือ ๑) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ๒) เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ 
และยุทธศำสตร์ชำติ ๓) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสำมัคคี 
และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพ่ือน ำ
ประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงและควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้นแผนกำรศึกษำแห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้ ๒  ด้ำน 
คือ เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
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๔๕ 

  ● 3Rs ได ้แก่กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได ้(Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
  ● 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจ
ต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือกำรท ำงำนเป็นทีม
และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้  (Career and Learning Skills) 
และควำมมีเมตตำกรุณำมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 
 เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) ๕ ประกำร ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ๕๓ ตัวชี้วัด
ประกอบด้วยเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 ๑) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ   
เช่น ประชำกรกลุ่มอำยุ ๖ – ๑๔ ปีทุกคน ได้เข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ
ที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้เรียนพิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม
ทุกคนและประชำกรวัยแรงงำนมีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๒) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียม (Equity) 
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ ๑๕ ปี 
เป็นต้น 
 ๓) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ (Quality) 
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญเช่นนักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ 
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA) ของนักเรียนอำยุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 ๔) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย 
(Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญเช่นร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ลดลงมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ เป็นต้น 
 ๕) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำดีขึ้น สัดส่วน
ผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำและจ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรก
ของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำยและเป้ำหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำแห่งชำติ         
จึงได้ก ำหนดช่วงเวลำในกำรด ำเนินกำรในแต่ละเป้ำหมำยและตัวชี้วัดเป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรก
ของแผน ระยะ ๕ ปีที่สองของแผน ระยะ ๕ ปีที่สำมของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ำยของแผน 
 ยุทธศำสตร์เป้ำหมำยและตัวชี้วัดแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ภำยใต้ ๖ ยุทธศำสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมจุดมุ่งหมำยวิสัยทัศน์และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้ 
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๔๖ 

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
 ๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น กำรจัดกิจกรรมของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติและกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง         
(Civic Education) และส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 
 ๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับกำรศึกษำ 
และเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติศำสนำภำษำและวัฒนธรรมกลุ่มชนชำยขอบ
และแรงงำนต่ำงด้ำวเพ่ิมขึ้น และสถำนศึกษำในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ในมำตรกำรจูงใจมีระบบเงินเดือนค่ำตอบแทน 
ที่สูงกว่ำระบบปกติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำกำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ
เช่น สถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรเรียนรู้และปลูกฝังแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยแนวทำงสันติวิธีเพ่ิมข้ึน        
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
เพ่ิมขึ้น มีระบบกลไกและมำตรกำรที่เข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่และผู้เรียน          
ในสถำนศึกษำที่มีคดีทะเลำะวิวำทลดลง เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
 ๒.๑ ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีฐำนข้อมูลควำมต้องกำรก ำลังคน (Demand) จ ำแนก 
ตำมกลุ่มอุตสำหกรรมอย่ำงครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ และสัดส่วน
ผู้เรียนวิทยำศำสตร์สุขภำพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศำสตร์ก ำลังแรงงำนในสำขำ
อำชีพต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรยกระดับคุณวุฒิวิชำชีพเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๒.๒ สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สัดส่วนกำรผลิตก ำลังคนระดับกลำงและระดับสูงจ ำแนกตำมระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
ในสำขำวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละของสถำบันกำรศึกษำ
จัดกำรศึกษำรูปแบบทวิภำคี/สหกิจศึกษำ/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดเพ่ิมขึ้น จ ำนวนหลักสูตร
ของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมขึ้น จ ำนวนสถำบันอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่จัดหลักสูตร
ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐเอกชนสถำนประกอบกำรสมำคม
วิชำชีพและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๒.๓ กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ         
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนเมื่อเทียบกับภำครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย
กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น 
โครงกำร/งำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้/นวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คนเพ่ิมข้ึน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทำงปัญญำ
เพ่ิมขึ้น และผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๔๗ 

 โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ คือ ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำ ที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ของตลำดงำน และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมทีส่ร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิม
ทำงเศรษฐกิจและมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญเช่นโครงกำรจัดท ำแผนผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของตลำดงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
 ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับ
กำรศึกษำมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมมีวินัยและมีจิตสำธำรณะเพ่ิมขึ้น สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
หรือเทียบเท่ำขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนกำรสร้ำงวินัยจิตสำธำรณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพมีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – ๕ ปี มีพัฒนำกำรสมวัยเพ่ิมขึ้นนักเรียน 
มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึน ผู้สูงวัยที่ได้รับบริกำรกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน และมีสำขำและวิชำชีพ 
ที่เปิดโอกำสให้ผู้สูงวัยได้รับกำรส่งเสริมให้ท ำงำนและถ่ำยทอดควำมรู้/ประสบกำรณ์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๓.๓ สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพ
และมำตรฐำน มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถำนศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้          
ได้คุณภำพและมำตรฐำนเพ่ิมขึ้น สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมำตรฐำนคุณภำพเด็กปฐมวัยของอำเซียนเพ่ิมขึ้น สถำนศึกษำในระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้                
ในศตวรรษทื่ ๒๑ เพ่ิมขึ้น และสถำบันกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร          
ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๓.๔ แหล่งเรียนรู้สื่อต ำรำเรียนนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำนและประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ/
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพเพ่ิมขึ้น สื่อสำรมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรำยกำรเพ่ือกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 
สื่อต ำรำเรียนและสื่อกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบและได้รับกำรพัฒนำ
โดยกำรมีส่วนร่วมจำกภำครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๓.๕ ระบบและกลไกกำรวัดกำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีระบบและ
กลไกกำรทดสอบกำรวัดและประเมินควำมรู้ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่มีประสิทธิภำพ มีระบบติดตำมประชำกรวัยเรียนที่ขำดโอกำสหรือไม่ได้รับกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีแนวโน้ม 
จะออกกลำงคัน เป็นต้น 
 ๓.๖ ระบบกำรผลิตครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ          
เช่น มีฐำนข้อมูลควำมต้องกำรใช้ครูแผนกำรผลิตครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระยะ ๑๐ ปี             
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จ ำแนกตำมสำขำวิชำขนำดสถำนศึกษำและจังหวัด สัดส่วนของกำรบรรจุครูที่มำจำก          
กำรผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมข้ึน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำอ่ืนและพัฒนำ
เพ่ิมเติมเพ่ือเข้ำสู่วิชำชีพครู เป็นต้น 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๔๘ 

 ๓.๗ ครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ       
เช่น ครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเพิ่มขึ้น และระดับควำมพึงพอใจของครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีต่อกำร
พัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
 ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ 
เช่น ดัชนีควำมเสมอภำคของอัตรำกำรเข้ำเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนระหว่ำงพ้ืนที่/
ภำคกำรศึกษำในวิชำคณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษลดลง เป็นต้น 

๔.๒ กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัด 
ที่ส ำคัญ เช่น มีระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำที่ทันสมัย สนองตอบควำมต้องกำรของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ และสถำนศึกษำทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและมีคุณภำพ เป็นต้น 

๔.๓ ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือกำรวำงแผน 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำกำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีระบบฐำนข้อมูลรำยบุคคล 
ที่อ้ำงอิงจำกเลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก ที่สำมำรถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐำนข้อมูลรวมทั้งใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืน ด้ำนสำธำรณสุขสังคมภูมิสำรสนเทศแรงงำนและ
กำรศึกษำและมีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำและด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศครอบคลุม
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำมำรถอ้ำงอิงได้ เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
 ๕.๑ คนทุกช่วงวัยมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรอบรมพัฒนำในเรื่อง 
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควำมมีคุณธรรมจริยธรรมและ              
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และสถำบันอุดมศึกษำที่ติดอันดับ
มหำวิทยำลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๕.๒ หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม
จริยธรรมและกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สถำนศึกษำ/
สถำบันกำรศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและกำรน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติเพ่ิมขึ้น และสื่อสำรมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๕.๓ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศในสำขำต่ำง ๆ เพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๔๙ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
 ๖.๑ โครงสร้ำงบทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ 
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำคและสถำนศึกษำให้มี
เอกภำพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นต้น 
 ๖.๒ ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สถำนศึกษำขนำดเล็ก/สถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษ
อย่ำงเร่งด่วนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถำนศึกษำที่เข้ำสู่ระบบกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 
 ๖.๓ ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น จ ำนวนองค์กร สมำคมมูลนิธิหรือหน่วยงำนอ่ืนที่เข้ำมำจัดกำรศึกษำหรือร่วมมือกับสถำนศึกษำ
ทั้งของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรศึกษำของ
ภำคเอกชนภำคประชำชนและภำคีเครือข่ำยเมื่อเทียบกับรัฐจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงขึ้น เป็นต้น 
 ๖.๔ กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำงกันของ
ผู้เรียนสถำนศึกษำและควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีกฎหมำยกฎระเบียบ 
และระบบกำรจัดสรรเงินเพื่อกำรศึกษำที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน ควำมต้องกำร 
ก ำลังแรงงำนและสภำพปัญหำที่แท้จริงของประเทศมีรูปแบบ/แนวทำงกลไกกำรจัดสรรงบประมำณผ่ำนด้ำนอุปสงค์
และอุปทำนในสัดส่วนที่เหมำะสม เป็นต้น 
 ๖.๕ ระบบบริหำรงำนบุคคลของครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมสร้ำงขวัญก ำลังใจและ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สถำนศึกษำที่มีครูเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชน/ผู้ประกอบกำรที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมขึ้น         
และสถำนศึกษำมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

          ๗. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - -๒๕๖๕) จะประกอบด้วยเป้ำหมำยหลัก
วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศำสตร์และผลผลิต /ผลลัพธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังนี้ 
 ๑. เป้าหมายหลัก 
     ๑. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้นผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
               ๒. ครูมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
               ๓. สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนในภูมิภำคมีทรัพยำกรพื้นฐำนที่เพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
               ๔. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

               ๕. ระบบและวิธีกำรคัดเลือกเพ่ือกำรศึกษำต่อได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไข 
      ๖. ผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำได้รับกำรเพ่ิมเติมควำมรู้ทักษะในกำรประกอบอำชีพที่ตรงกับสภำพ
ตลำดแรงงำนในพ้ืนที่ชุมชนสังคมจังหวัดและภำค 
      ๗. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ 
       ๘. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนสุขภำพและโภชนำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
       ๙. มีองค์ควำมรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สนับสนุนกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่จังหวัดและภำค 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๕๐ 

       ๑๐. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือ
รองรับพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำร่วมกับทุกภำคส่วน 

  ๒. วิสัยทัศน์ 
       “กระทรวงศึกษำธิกำรวำงระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้–ทักษะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมืองมี
พ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงำนท ำมีอำชีพและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”  
 

  “วำงระบบ” หมำยถึง วำงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำที่บูรณำกำร
กำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัวเพ่ือด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับ
ภำครัฐภำคเอกชนและภำคประชำสังคม 
                       “ผู้เรียน” หมำยถึง เด็กปฐมวัยเยำวชนนักเรียนนักศึกษำและประชำชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริกำร
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
  “มีควำมรู้ – ทักษะ” หมำยถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ ๑) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ ๒) ทักษะที่จ ำเป็น      
ในศตวรรษที่ ๒๑ (ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้ำนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล / ทักษะชีวิตและอำชีพ 
 

  “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง” หมำยถึง ๑) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง ๒) ยึดมั่น 
ในศำสนำ ๓) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ ๔) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
                       “มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม” หมำยถึง ๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี ๒) ปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ถูกต้องดีงำม ๓) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ๔) มีระเบียบวินัย และ ๕) มีสุขภำพที่แข็งแรง 
 

  “มีงำนท ำมีอำชีพ” หมำยถึง ๑) กำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กเยำวชนรักกำรท ำงำน 
สู้งำนอดทนท ำงำนจนส ำเร็จ ๒) กำรเรียนกำรสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียน
ท ำงำนเป็น ๓) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรให้มีอำชีพและมีงำนท ำ 
  “เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมำยถึง กำรเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชำติ มีจิตอำสำ กำรอยู่ร่วมกัน 
และยอมรับควำมแตกต่ำงในสังคมไทยบนหลักกำรประชำธิปไตยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
     ๓. พันธกิจ 
  ๑. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๒. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  ๓. มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  ๔. ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ิมควำมคล่องตัว
ในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล 
 

       ๔. ยุทธศาสตร์ 
  ๑. พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผล 
  ๒. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๓. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนรวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
  ๔. เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  ๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๕๑ 

       ๕. ผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นมีทักษะกำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ
วิชำชีวิต และสุขภำวะที่ดี มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดในเชิงสร้ำงสรรค์ และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีจิตอำสำ มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรด ำเนินชีวิต ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสำมัคคีปรองดอง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
  ผู้ประกอบวิชำชีพครูผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ มีองค์ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำ มีควำมเป็นมืออำชีพสำมำรถใช้
ศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีขวัญก ำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งมีแผน 
กำรพัฒนำและกำรใช้อัตรำก ำลังครูให้มีประสิทธิภำพโดยเฉพำะครูระดับปฐมวัยครูระดับอำชีวศึกษำครูสอน
ภำษำอังกฤษ และภำษำที่สำม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของประเทศ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
  มีกำรผลิตก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำและด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีที่มีปริมำณเพียงพอโดยมี
คุณภำพ มีสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนพหุปัญญำ 
สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพประชำชนในพ้ืนที่ชุมชนได้รับกำรศึกษำเพ่ือฝึกอำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
รวมทั้งมีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพำณิชย์และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำง
สังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๔ เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง        
ตลอดชีวิต 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ
ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสำมำรถเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ 
ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สถำนศึกษำในภูมิภำค/ชนบทได้รับกำรยกระดับคุณภำพในกำรให้บริกำร เด็กพิกำรและ
ด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งมีระบบเทียบโอน            
ผลกำรเรียนและทักษะประสบกำรณ์เพ่ือขอรับวุฒิกำรศึกษำเพ่ิมขึ้นได้ 
 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๕๒ 

 
  ยุทธศาสตร์ที ่๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ผู้เรียน 
  สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำเข้ำถึงทรัพยำกรพ้ืนฐำน
ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมองค์ควำมรู้และทักษะต่อยอดกำรประกอบอำชีพ 
/กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัยและระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์กับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม          
ในการจัดการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
  ระบบบริหำรจัดกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
มีเอกภำพและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร โครงสร้ำงของกระทรวงได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพโดยกำร
กระจำยอ ำนำจลงไปสู่ส่วนภูมิภำคสถำนศึกษำทุกระดับ มีมำตรฐำนขั้นต่ ำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร และมีกลไกกำรส่งเสริมพลังทำงสังคมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำด ำเนินกำรร่วมและ/หรือ
สนับสนุนทรัพยำกรในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ รวมทั้งมีกลไกกำรน ำควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์และภูมิปัญญำ 
ของผู้สูงอำยุมำถ่ำยทอดสู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือน ำไปใช้ส ำหรับกำรประกอบอำชีพได้ 
 8. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร    
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
                  กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน  
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
             1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 
             2) ยึดมั่นในศำสนำ 
             3) มั่นคงในสถำบันกษัตริย์ 
             4) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 

          1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
           2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม 

          3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
          4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 

                 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
         1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัวหรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชน 

รักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ 
          2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็น 
และมีงำนท ำในท่ีสุด 
         3) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตร มีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
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                4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
                   1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน 
               2) ครอบครัว – สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่                  
เป็นพลเมืองด ี
 3) กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น งำนอำสำสมัคร 
งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจ และควำมเอ้ืออำทร 

 9. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภำ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
จ ำแนกเป็นนโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ซี่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบด้วย 
1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ  
และควำมสงบสุขของประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทย  
ในเวทีโลก 5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่
เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและ
หลักประกันทำงสังคม 10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและ
กระบวนกำรยุติธรรม และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรือง ได้แก่ 1) กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
2) กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 3) มำตรกำรเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับ 
ควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 5) กำรยกระดับ
ศักยภำพของแรงงำน 6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21 8) กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 
9) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชน 11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และ 12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำกำรรับฟัง
ควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 10. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามประกาศ 
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562) 
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้ 
  - นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอมรวม
ภำรกิจและบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ฯลฯ  
ที่สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ำมำช่วยทั้งกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
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  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผน
งำน/โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำร ที่สำมำรถตอบโจทย์ของสังคมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งผลให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชนและนำนำชำติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งข้ึน 
  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยมุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำสมรรถนะและควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง 
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  - จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                         1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ 
    - จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำง 
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
    - ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่ 
    - พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์
จ ำลอง ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น 
    - พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิต
และสร้ำงอำชีพ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 
  1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภำษำอังกฤษ (English for All)  
    - ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำในเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่
เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
    - พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญำประดิษฐ์และภำษำอังกฤษ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
และมีเหตุผล เป็นขั้นตอน 
    - พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มี
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
   - พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร 
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   - ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทยเป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภำษำ
อย่ำงหลำกหลำย เพ่ือวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมทั้งมีทักษะกำรสื่อสำรและใช้ภำษำ
ที่สำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
 3. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   - พัฒนำแพลตฟอร์มดจิิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
   - ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            
ให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพก ำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
 4. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถ
เป็นอำชีพและสร้ำงรำยได้ 
 5. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
   - ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือลดควำมทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพของ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 
  - ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม 
  - สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data) 
  - พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สอดคล้อง
กับกำรปฏิรูปองค์กำร 
 - สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ได้อย่ำงอิสระและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 - จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
บุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 - ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ   

 11. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) 
  ● นโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๕๖ 

                    1. ด ำเนินกำรปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง ที่เป็นเงื่อนไขต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตำมนโยบำย 
“กำรศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) กำรศึกษำที่เข้ำใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand” โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน สังคม ให้สำมำรถด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว 
รวมถึงกำรบริหำรกำรศึกษำของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนศูนย์
พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill 
และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลำ ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อควำมรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มี
คุณภำพ 
 - เปิดกว้ำง เสรีทำงกำรศึกษำให้ภำคเอกชนที่มีคุณภำพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ ร่วมประเมินผลกำรเรียนรู้ของผุ้เรียนผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จำกแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้  เพ่ือน ำไปสู่นักเรียนยกก ำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนำทักษะเพ่ือท ำ ครูยกก ำลังสอง
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมำเป็นครู พัฒนำครูในระบบ ห้องเรียนยกก ำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้ำน ถำมที่โรงเรียน หลักสูตร
ยกก ำลังสองที่เน้นลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สื่อกำรเรียนรู้ยกก ำลังสองที่เน้นเรียนผ่ำนสื่อผสมผสำนผ่ำนช่องทำง
ที่หลำกหลำย ได้แก่ On-site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็นเอกชน On-Air เรียน
ผ่ำนโทรทัศน์ DL TV มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โดยเนี้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็นภำคเอกชน และ 
On-Demand ซี่งสำมำรถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลำที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก ำลังสองที่
มุ่งเน้นคุณภำพในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
ทำงภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชนที่เน้นคุณภำพของวิทยำลยัอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชีย่วชำญ
ที่สำมำรถตอบโจทย์ทักษะและควำมรู้ที่เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน 
 ● จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
  - พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ที่จ ำเป็น เพ่ือท ำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ (Train 
The Trainer) และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
  - จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้ำง 
ให้ภำคเอกชนสำมำรถเข้ำมำพัฒนำเนี้อหำ เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ มีทำงเลือกในกำรเรียนรู้ 
ที่หลำกหลำย และตลอดเวลำผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP)  
  - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ มีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคล
สู่ควำมเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  
  - จัดท ำ “คู่มือมำตรฐำนโรงเรียน” เพ่ือก ำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น  

 

http://www.deep.go.th/


 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๕๗ 

 12. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 25614- 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติ 
ว่ำด้วยควำมมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งมี่สำรระส ำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำพ
และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ 5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 13. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคง 
และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำร 
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสำระส ำคัญ 6 เรื่อง ดังนี้ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง
ของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำ 
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม และ 6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำง 
กำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญในแผนปฏิบัติรำชกำรแต่ลละเรื่องดังกล่ำว 

 14. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ และนโยบำย ดังนี้ 
  - วิสัยทัศน์ 
  สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 
  - พันธกิจ 
  1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง  
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 
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  3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21  
  4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
  5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำ
และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 
  - นโยบาย 
  1. ด้ำนควำมปลอดภัย  
      พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำ 
  2. ด้ำนโอกำส 
   2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดีทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
  2.2 ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
ตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพมีทักษะ
ในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ด้ำนคุณภำพ 
  3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
  3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
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   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุล  
ทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
 4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
  4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนพื้นฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
  4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของขุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก
และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพำ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
  4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะและ
สถำนศึกษำท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
และกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 - กลยุทธ์หน่วยงาน 
   1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
   2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   4. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง มีบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
   5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 - ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์/ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการ 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อม

รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ศึกษำต่อในโรงเรียนของรัฐเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

20 

3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนในวิชำหลัก (O-NET) และ
ด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 
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 2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ตำมบริบท 
80 

 

 3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 80 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน (*) 
3 

3 จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ 
(วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ) 

29.125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

1 

5 จ ำนวนสถำนศึกษำที่ ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เพ่ิมข้ึน 

200 

6 ร้อยละของครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ  
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ 
(CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

100 

7 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร 
PISA 

100 

8 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

- 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง 

ๆ เพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้องตำมสภำพ
ควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 

80 

   
 (*) เนื่องจำกมีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำษระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน       
(O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เป้ำหมำยในกำรรำยงำนจึงรวมเฉพำะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
เท่ำนั้น 
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   4. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษำ 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญ – อำชีวศึกษำ) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จ ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
สมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท 80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 20 

 5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรีพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
80 

 

 6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ ำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงกำรของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติเพ่ิมข้ึน 20 
3 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันควำมซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถำนศึกษำน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ มีควำมอิสระและควำม

คล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมข้ึน 
80 

 

 15. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
– 2565) ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
       วิสัยทัศน์ (Vision) 
       “ประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยในลุ่มน้ ำเจ้ำพระจำ-ป่ำสัก ได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมี
คุณภำพ มีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด ำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม” 
       พันธกิจ (Mission) 
   1. จัดกำรศึกษำให้กับประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
   2. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทให้ได้มำตรฐำน 
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   3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำของประชำชนทุกคนทุกช่วงวัย 
     4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงก ำลังคนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
   5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
   1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
     3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
   4. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ๓มิสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่ 21 
   5. ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำอำชีพ  
ในศตวรรษท่ี 21 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
ที่เสริมสร้ำงควำมม่ันคง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมือง โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   เป้าประสงค์ (Goals) 
   1. ประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
เท่ำเทียม 
   2. ประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
   3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีศักยภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    4. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพ้ืนที่ 
   5. สถำนศึกษำสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
   6. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   7. เพ่ือจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำโดยค ำนึงถึงศักยภำพ  
ที่แตกต่ำงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ 
    8. สถำนศึกษำทุกระดับสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบงนกำรเรียนรู้ตำมศตวรรษที่ 21 ได้
อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
   9. เพ่ือให้มีกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำอำชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 
      10. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะอนำคต 
   11. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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   12. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำกำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   13. คนทุกช่วงวัยมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กำรปฏิบัต ิ
   ยุทธศาสตร์ 
   1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
   3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
   4. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   5. ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำอำชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
ที่เสริมสร้ำงควำมมั่นคง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมือง โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 16. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
       วิสัยทัศน์ (Vision) 

   มุ่งผลิตและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
เป็นก ำลังคนที่มีศักยภำพ อยู่ในสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำมำสู่กำรปฏิบัติ  
            พันธกิจ (Mission) 
                1. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
                 2. เสริมสร้ำงผู้ เรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
                 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงหลำกหลำย ทั่วถึง
และเสมอภำค 
                 4. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนมีศักยภำพให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
ของท้องถิ่นและประเทศ  
                 5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 เป้าประสงค์ (Goals)  
                     1. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
                   2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด ำรงชีวิตบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  
                   3. ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดีสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    4. ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงหลำกหลำย 
ทั่วถึงและเสมอภำค 
                  5. ก ำลังคนมีศักยภำพที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมของทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
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                  6. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะในกำรบริหำร
จัดกำรกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ 
                  7. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ         
             ยุทธศาสตร์ 
                  1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
                  2. กำรผลิต พัฒนำก ำลังคนเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
                  3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
                     4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
                  5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  6. กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
 ตำมมติคณะรัฐมนตรีจำกกำรประชุมวันที่ 4 ธันวำคม 2560 เห็นชอบกำรจ ำแนกแผนออกเป็น           

3 ระดับ ได้แก่  
แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผน    

ต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน  
แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

แผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนควำมมั่นคง  
แผนระดับที่ 3 หมำยถึง แผนที่จัดท ำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ 1 และ 2  

ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศ  

แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
เสนอ  

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงได้ศึกษำ วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

1.1 เป้หมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง       

ในศตวรรษท่ี 21  
1.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีวิสัยทัศน์คือ บริหำรและจัดกำรศึกษำมุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนมีคุณภำพบนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ เรียน  
ที่หลำกหลำย ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียน
ด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำร



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๖๕ 

เรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู 
กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพทั้งควำมรู้  
ด้ำนวิชำกำรทักษะอำชีพทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
2.1 เป้ำหมำย สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ  
2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ  
2.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

ด้วยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรำยกำร
พ้ืนฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ 1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ค่ำหนังสือเรียน 3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 4) ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน และ 5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ซึ่งกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม
ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำสื่อ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้ำง
ควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  

3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  
3.1 เป้ำหมำย บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง  
3.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และมีกำร

ด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มี
ปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ในระยะยำวต่อไป  

 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

1.1 ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
1.1.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

เป้าหมายที ่2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ
ของพหุปัญญำดีขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองมีแผน 
กำรด ำเนินกำร ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคลื่อน



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๖๖ 

กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพ  
กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครู ให้มีควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนโดยเฉพำะ 
ในระดับต ำบล  

1.1.2 แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21  

แนวทางการพัฒนา กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ  

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีแผนกำร
ด ำเนินกำร ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล  
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพ  
กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครู ให้มีควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบลเพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนจัดกำรศึกษำ ทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม 
และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำน อ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพ 
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนตลอดจนโรงเรียน เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของชุมชน 

1.1.3 แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย  
แนวทางการพัฒนา กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมิน กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ

คุณภำพสถำนศึกษำ  
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ 

ตำมพหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีแผนกำร

ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล  
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ผู้เรียนพิกำร 
ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำนเกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม กับบริบทของพ้ืนที่ รวมถึงแนวโน้มของสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
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๖๗ 

และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     
สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  

1.2 ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
1.2.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย

สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวติ  
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง พัฒนำผู้เรียน

ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
1.2.2 แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำที่มี

คุณภำพ  
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำร 

ที่มีคุณภำพมำกข้ึน  
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีแผนกำร

ด ำเนินกำร ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพ้ืนที ่ 
1.2.3 แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
แนวทางการพัฒนา กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ  
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 

รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีแผนกำร
ด ำเนินกำร ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรจ้ำงครูวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่ประสบปัญหำขำดแคลนครู
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ กำรขับเคลื่อนงำนแนะแนวในสถำนศึกษำและสร้ำงเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำ กำรขับเคลื่อนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ  

1.3 ประเด็นควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม  
1.3.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีระบบให้ควำมช่วยเหลือ

ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
1.3.2 แผนย่อยมำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่ม  
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพำะผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ  
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เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส 
ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  

1.4 ประเด็นควำมมั่นคง  
1.4.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ส่งเสริมกำรจัด

กำรศึกษำ ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ป้องกันเด็กและเยำวชนจำกยำเสพติด และแก้ไข
ปัญหำช่วยเหลือเด็กท่ีติดยำเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม  

1.4.2 แผนย่อยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  
แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง พัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจ
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติด 
ในกลุ่มเด็กและเยำวชน พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด 
สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ในกลุ่มเป้ำหมำย  

เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร และ

พัฒนำประเทศ  
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีแผนกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็น 
ผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำร ระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด  
สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีควำมม่ันคงต่อไป  

1.5 ประเด็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  
1.5.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็นไทย

มำกขึ้น น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทย มีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับ  
ของนำนำประเทศมำกขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ส่งเสริมใหน้ักเรียน 
ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ  
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี สร้ำงเครือข่ำยชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม  
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1.5.2 แผนย่อยกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ 
และกำรเป็นพลเมืองที่ดี  

แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ส่งเสริมให้มีกำร
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้อง  

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำน 
และสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมดีข้ึน  

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีแผนกำรส่งเสริม
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี  
อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ทำงำนด้ำนคุณธรรม
อย่ำงเป็นรูปธรรม  

1.6 ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1.6.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ส่งเสริมกำรจัดกำร

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
1.6.2 แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ส่งเสริมให้มี 

กำรปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
เป้าหมายของแผนย่อย ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง พัฒนำผู้น ำเยำวชน 

ต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และพัฒนำ
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ  

2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา  
2.1 เรื่องกำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

2.1.1 ประเด็นกำรพัฒนำระบบดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ 
กำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย  

2.1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม : กำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ก่อนประถมศึกษำในพื้นที่  

2.2 เรื่องกำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
2.2.1 ประเด็น  

1) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคล 
ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  

2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
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3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือสถำนศึกษำที่ต้อง
มีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน  

2.2.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม  
1) กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำร ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้

เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพ  
2) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส เพ่ือให้เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำ  
3) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงกำรศึกษำ

ภำคบังคับ  
4) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 

และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  
2.2.3 เป้ำหมำยกิจกรรม : จัดกำรศึกษำให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ จนจบกำรศึกษำ

ภำคบังคับ  
2.3 เรื่องกำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์  

2.3.1 ประเด็นกำรพัฒนำวิชำชีพครู  
2.3.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ

และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับ
กับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที ่21  

2.4 เรื่องกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
2.4.1 ประเด็น  

1) กำรปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมิน 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  

2) ระบบกำรประกัน กำรประเมิน และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ  
3) ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน  
4) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม  
1) กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล เพ่ือให้

ผู้เรียนและประชำชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้ง
มีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  

2) กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
ทั้งโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนขนำดเล็ก กำรจ้ำงครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษำ 
โรงเรียนขยำยโอกำส โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ  

3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ป้องกัน ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล 
ช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมม่ันคง  
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4) กำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู 
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ  
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ทำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม  

2.5 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
2.5.1 ประเด็นกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล 

แห่งชำติ  
2.5.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 

เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกล ผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT)  

3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.1 เรื่องกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง  

3.1.1 ประเด็นกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  

3.1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอน 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรม
กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผู้บริหำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
4.1 วัตถุประสงค์  

4.1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

4.1.2 เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได้  

4.1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ  

4.1.4 เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุน กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน  

4.1.5 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน 
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ  

4.2 เป้ำหมำยรวม  
4.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ตำมบรรทัดฐำน ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์        
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มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ     
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย  

4.2.2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15  

4.2.3 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำร 
อย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพ่ิมข้ึน และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  

4.2.4 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง 
ปัญหำอำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง        
มีควำมพร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 
ที่ส ำคัญ ในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของไทยในอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น  

4.2.5 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทน  
ได้ดีกว่ำลดลง เพ่ิมกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำร  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำร
นำนำชำติและอันดับควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณ
มีประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

4.3 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
4.3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่  1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
4.3.2 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และ

ควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน  
4.3.3 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล 

และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
4.3.4 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 

จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำง 
จิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  

4.3.5 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถ 
ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพ้ืนที่  
ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำสื่อ
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กำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรจ้ำงครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ 
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่ประสบปัญหำขำดแคลนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำน กำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ กำรขับเคลื่อน
งำนแนะแนวในสถำนศึกษำและสร้ำงเสริมสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือกำรศึกษำต่อ และกำรมีงำนท ำ กำรขับเคลื่อน
นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ  

4.3.6 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู ส่งเสริมให้มี  
กำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  

4.4 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
4.4.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคน 

ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  
4.4.2 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคม

ของภำครัฐ  
4.4.3 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มี

รำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ โดยส่งเสริมให้มีกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย  
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงกำรศึกษำภำคบังคับในรำยกำรพ้ืนฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

4.4.4 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็ก 
และเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พ้ืนที่ และ
สภำพร่ำงกำย โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4.5 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
4.5.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 

และขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
4.5.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่  1 สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิม 

ขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ิมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง สภำพภูมิอำกำศ พัฒนำ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  

4.6 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน  

4.6.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็น
สถำบันหลักของประเทศ  

4.6.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 กำรรักษำควำมม่ันคงภำยในเพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคม 
และธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ โดยน ำแนวทำงพระรำชด ำริไปเผยแพร่และพัฒนำ และด ำเนินกิจกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริ  
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4.7 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ          
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย  

4.7.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น  
4.7.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

5.1 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน  
5.2.1 แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมยำเสพติด  
5.2.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง  
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้       

ถึงโทษของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  
5.3 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  
5.3.1 แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 11 ประเด็นกำรเสริมสร้ำง

ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  
5.3.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต 

และประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ  
5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย  
5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำน

และปฏิเสธกำรทุจริต  
แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

1. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  

1.1 เรื่องท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  
1.2 เรื่องท่ี 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
1.4 เรื่องที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลด

ควำมเหลื่อมล้ ำ  
1.5 เรื่องท่ี 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.6 เรื่องท่ี 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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3. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๕  
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ทบทวน) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   “กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีคุณภำพและ
มำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย”  

 พันธกิจ (Mission) 
  1. เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติและกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข น้อมน ำหลักพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรำ มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

  2. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมีควำมสำมำรถเป็นเลิศทำงวิชำกำร และมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
   4. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
   5. พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
   6. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำสู่ Thailand 4.0 

 ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) 
 “ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงำนดี วจีไพเรำะ”  

 เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของประทศ 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพและทักษะ 

กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเท่ำเทียมกัน  
 4. ครู เป็นผู้มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นครูมืออำชีพ มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเต็มตำมศักยภำพ 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีควำมเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพตำมมำตรฐำน  
    6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ พัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบ

ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
     ผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญตรงตำมมำตรฐำน ดังนี้ 
               1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำที่
เหมำะสมกับวัยและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
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  2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคนอ่ำนออก เขียนได้ 
  3) ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
  4) ผู้เรียนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
  5) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
       6) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำร
ทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
  2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                1) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำร 
  2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิด 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
  3) ครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ICT) ที่ทันสมัย 
  4) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร 
  5) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จนเกิดเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  6) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เป็นครูมืออำชีพ และยึดมั่น 
ในจรรยำบรรณวิชำชีพ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
  7) ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  1) สถำนศึกษำขนำดเล็กทุกแห่ง ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพ 
  2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกแห่ง ใช้รูปแบบกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพ่ือกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 นโยบาย (Policy) 
 นโยบำยที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 นโยบำยที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 นโยบำยที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 นโยบำยที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง มีบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มำตรฐำนและลดควำม 
                                เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบำยที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์  

 ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๗๗ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
แนวทางการด าเนินการ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยน ำพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่ำนิยม ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
                3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบทุกระดับ
ควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีกำรป้องกัน และแก้ไขหำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2563 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข 

- 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมืองเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมอันพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื้อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

- 100 100 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง
รัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 100 ๑๐๐ 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

- 100 100 

5.  ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีควำมพร้อม สำมำรถ
รับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  

- 80 85 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๗๘ 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์  
 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอ่ืน ๆ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมสำมำรถ  
                   ควำมสนใจ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
แนวทางการด าเนินการ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหำตนเอง น ำไปสู่กำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมถนัด
ของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม เพ่ิมศักยภำพผู้เรียน
ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนอำชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และจังหวัด  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำวัดแววผู้เรียน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำม
ศักยภำพและควำมถนัด โดยจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)  
  4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็มตำมศักยภำพ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด
ของผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2563 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้     
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

- 80 85 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่
จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) ด้ำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
(Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

- 85 90 

3. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่ เวทีกำรแข่งขัน
ระดับชำติ 

- 15 20 

 
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสงค์  
              1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัยมีควำมสำมำรถในกำร



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๗๙ 

พ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้ำวสู่สำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
              2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
ตำมสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
แนวทางการด าเนินการ 
             1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน 
(ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสติปัญญำ) ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน 
และให้มีคุณลักษณะเป็นไปตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง  
สู่อำชีพและกำรมีงำนท ำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์น ำไปสู่
กำรพัฒนำนวัตกรรม และสำมำรถใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครูให้ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้จำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  
หรือ “ผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้” โดยศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) 
เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2563 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

- 80 85 

2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

- 80 90 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

- 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ  
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 

- 55 60 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัด 
และควำมต้องกำรของตนเอง และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

- 80 90 

6. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

- 100 100 

7. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มี
สุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

- 100 100 

8. ร้อยละของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

- 70 80 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๘๐ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2563 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

9. ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ในกำร
ประเมิน PISA 

- 80 90 

10. ร้อยละของครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้ 

- 80 90 

11. ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำร
พัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

- 100 100 

12. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
ในรูปแบบที่หลำกหลำย 

- 80 85 

13. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 100 100 

 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึง มีบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
เป้าประสงค์   
  ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
แนวทางการด าเนินการ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรขอควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  2. จัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดบริกำร
กำรเรียนให้แก่ผู้เรียน 
  3. ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้เรียนและสถำนศึกษำ
อย่ำงเหมำะสม มีควำมสอดคล้องกับสถำนภำพและพ้ืนที่ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2563 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนภำคบังคับ ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเสมอภำค อย่ำงมีคุณภำพ 

- 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม  

- 80 90 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)   
มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 80 90 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  
 

๘๑ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2563 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 100 100 

5. ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ 

- 100 100 

6. ร้อยละของผู้ เรียนทุกคนได้รับงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ 
เหมำะสม และสอดคล้องกับสภำพจริงและควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ
ส ำหรับผู้พิกำร 

- 100 100 

 
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์   

 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการด าเนินการ 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำ Road Map และวำงแผนเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร
จัดองค์ควำมรู้ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2563 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม น ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร
ปฏิบัติ 

- 85 90 

2. ร้อยละของผู้ เรียนมีจิตส ำนึกควำมตระหนักและมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- 100 100 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (EESD : Environmental Education Sustainable Development) 

- 80 85 

 
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร และกำรรำยงำนผล
อย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำมทันสมัยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
            
       



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน) 

 

๘๒ 

แนวทางการด าเนินการ 
 ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย 
มีหน้ำที่ สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล สถำนศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
  ๒. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) 
  ๓. ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2563 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำม
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
เพ่ือบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 100 100 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีควำม
โปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลัก    
ธรรมำภิบำล 

- 100 100 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

- 100 100 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สำรสนเทศที่สำมำรถใช้ ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- 100 100 

5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง น ำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรและตัดสินใจ 

- 100 100 

4 ร้อยละของสถำนศึกษำมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 

- 100 100 

5. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร  
จัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ 

- 50 60 

 
 
 



 

๘๔ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบบัทบทวน) 

 
 

 
 

ตารางที่ ๒3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 256๒–256๕ 
นโยบายที ่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
1. ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
2. สรา้งผู้น าด้วย
กระบวนการลูกเสือ
และสภานักเรียน 
 
3. ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

1.1 ส่งเสรมิการเฝา้ระวังและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษาในสังกดั สพป.อ่างทอง 

1.2 จัดประเมนิผลและตัดสินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภยั
ยาเสพตดิและอบายมุข 

1.3 ส่งเสริมและปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษา 

2.1 ฝึกอบรมลูกเสอืด้านภยัยาเสพติด 
2.2 ส่งเสรมิการพัฒนากจิกรรมสภานักเรยีนใน

สถานศึกษา 
 
3.1 ส่งเสรมิการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนกัเรียนและ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.2 พฒันาผูเ้รยีนใหม้ีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดบัความรนุแรงทีม่ี
ผลกระทบตอ่ความมันคงของประเทศ 
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100,000 

 
 

100,000 
 

100,000 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
100,000 

 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 
 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 
 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 

 

ส่วนที่ 4 

แนวทางการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564-256๕ 
 
 



 

 
 

๘๕ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถความสนใจ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
1. ส่งเสริมทักษะ

วิชาการ วิชาชีพ 
เชิงนวัตกรรม 

1.1 จัดงานเปดิฟ้าการศึกษาอ่างทอง  
1.2 การคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรบัรางวลั

พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา  

1.3 รักษภ์าษาไทย  
1.4  ส่งเสรมิทักษะอาชีพ 
 
 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 
 

100 
100 

 
 

100 
80 

 

100 
100 

 
 

100 
85 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

350,000 
50,000 

 
 

100,000 
200,000 

350,000 
50,000 

 
 

100,000 
200,000 

 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม 
 
 
 
 

๑.1 ปรบัหลักสูตรในระดบัปฐมวยัและหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพและจดัการเรยีนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรยีน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  

๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการสือ่สารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซยีน
อย่างน้อย  ๑ ภาษา 
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กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
 



 

๘๖ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบบัทบทวน) 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
 
 
 
 
๒. พัฒนาคุณภาพ

กระบวนการเรียนรู้
เต็มศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

 
2.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้มีพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้   
ตามช่วงวัย  

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๒.๔ ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้ที่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ผา่น

กิจกรรมการปฏิบตัิจริง(Active Learning) เนน้ทักษะ
กระบวนการให้เกดิทักษะการคิดวเิคราะห์ คดิ
แก้ปัญหา และคดิสรา้งสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนมีทักษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.๕ สนบัสนุนการผลติ จดัหา และใช้สื่อการเรยีนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้
ภายในสถานศกึษา ในการจัดการเรียนรูไ้ด้ทั้งใน
ห้องเรยีนและนอกห้องเรียนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนอย่าง
เตม็ตามศักยภาพ 

๒.๖ ส่งเสรมิการจดัหลักสตูรทกัษะอาชีพ ควบคูไ่ปกับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตร
ระยะสัน้ 
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กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
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๘๗ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
3. สร้างขีด
ความสามารถ  
สู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programmer For International Student 
Assessment) 

๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่าง ๆ 

๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ 

๓.๔ ส่ งเสริมการเรียนรู้ เชิ งบู รณ ราการแบบสห
วิทยาการ เ ช ่น  ส ะ เ ต ็ม ศ ึก ษ า  ( Science 
Technology Engineering and Mathematics 
Education : Stem Education)  เพื ่อ พ ัฒ น า
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 

 
4.๑ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เช่ือมโยงกับการเลื่อน   
      วิทยฐานะ  
4.๒ ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ(Professional  
       Learning Community : plc)   
4.3 การเรยีนรูผ้่านกิจกรรมการปฏบิัติจริง(Active  
       Learning)  
4.4 จัดตั้งเครอืข่ายวิชาการรายกลุม่สาระการเรยีนรู้  
4.๕ การประชุมเชิงปฏิบตัิการงานวชิาการของผู้บริหาร 
      สถานศึกษา 
4.๖. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะสายงาน 
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กลุ่มพัฒนาครฯู 
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๘๘ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบบัทบทวน) 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
5. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดย
เช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

5.๑ การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหาการบรรจ ุ
      แต่งตั้ง การประเมนิและการพฒันา 
5.2 การสรา้งแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา 
       มีขวญัและก าลังใจในการท างาน (OD) 
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นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึง มีบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
1. เพิ่มโอกาสการ

เข้าถึงการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

1.2 สร้างความเขม้แข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน 
ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ   (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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๘๙ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
๒. ลดความเหลื่อม

ล้ าทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาผู้เรียน ครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา  

 
4. พัฒนาทักษะ

อาชีพ 
 
 
 
 
 

๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมส าหรบัเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบยีน
ราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว 
เด็กไทยทีไ่ม่มเีลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

 
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance learning information technology : 
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 

 
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่มี

เด็กด้อยโอกาส  
3.๒ พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
 
4.๑ พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท า 
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๙๐ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบบัทบทวน) 

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
1. จัดการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
2. ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ์ 
สิ่งแวดลอ้ม  

1.๒ ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลกัสตูร 
กระบวนการเรยีนรู้ แหล่งเรยีนรู้ และสื่อการเรยีนรู้
ต่าง ๆ  ที่เกีย่วข้องกบัการสรา้งเสรมิคุณภาพชีวิตที่
เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

1.๓ ส่งเสรมิ สนับสนุน การอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม ภายใต้ความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ  

 
2.1 สร้างความยั่งยืนและขับเคลื่อนหลักปรัชญา        

ของเศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศกึษา 
2.2 ประเมนิสถานศึกษาพอเพียง 
2.3 สร้างสถานศกึษาพอเพยีงที่มผีลการปฏิบตัิงาน    

เป็นเลศิ 
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๙๑ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบับทบทวน)  

 
 
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ         
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. สร้างความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษา 
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

๑.๔ สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรยีนประชารัฐ(ดีใกล้บา้น)
โรงเรียนคุณธรรม  

 
๒.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้พื้นทีเป็นฐาน (Area 

base Management)  รูปแบบการบริหารแบบ
กระจายอ านาจ “CEO” เป็นต้น 

๒.2 ส่งเสริมการจัดท าแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
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๙๒ 
แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 256๒-256๕  สพป.อ่างทอง(ฉบบัทบทวน) 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 
 
 
๓. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
4. การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ อย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ

สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับ
ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
4.1 วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด

การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๙๓ 

ส่วนที่ ๕ 
การแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 

การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่
การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาและสถานศึกษา
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในการด าเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ
แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้ง 
การก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 

๒. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2-2565 กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของภาค แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๓. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง 
ต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 เป็นกรอบในการด าเนินงานและบริหารของหน่วยงาน  สถาบันและสถานศึกษา 

๔. การด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบ
อย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการ ใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ 

๖. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ แนวทาง 
การประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

๗. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
- จัดท าข้อมูลเพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานด้านสังคม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการติต่อประสานงานขอความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

- การประสานความร่วมมือ หรือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
หรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
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- การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน 
ในการบริหารจัดการศึกษา “ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบผลงาน” 

- ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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/4.นายสุชาติ.... 

 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
.................................................. 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
ประชากรวัยเรียนตั้งแต่ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 
256๕ ส าหรับเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนดังกล่าว 
รวมไปถึงเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตามหลักและแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Management) ภายใต้บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดอ่างทอง ตลอดจน
ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นด้านการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ซึ่งส่งผลให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไม่สามารถสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบ
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษารวมถึงเป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แนวทางการรายงานผลตามระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) นโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1. นายมงคล  รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
2. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการ 
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/25.พ.อ.อ.กิติศักดิ์..... 

 
4. นายสุชาติ  ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม สพป.อ่างทอง กรรมการ 
6. นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
7. นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๒. คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 
1. นายมงคล  รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
2. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการ 
4. นายสุชาติ  ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม สพป.อ่างทอง กรรมการ 
6. นายณรงค์  สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางสาวกิติวรรณ กองสุผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

10. นายไตรรงค์  เฉวียงหงส์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
11. นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา กรรมการ 
12. นายกิตติ ต้องประสงค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ กรรมการ 
13. นางสาวกาญจนา ใจยืน ประธานกลุ่มโรงเรียนเกษไชโย กรรมการ 
๑๔. นายอลงกต แก่นคิรี ประธานกลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา กรรมการ 
15. นายหิรัญ งอกก าไร ประธานกลุ่มโรงเรียนป่าโมก กรรมการ 
16. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระต าหนัก กรรมการ 
17. นายประมาณ ภูลบศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนจินดามณี กรรมการ 
18. นายสุรพงษ์  แก้วภักดี ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนอินท์ กรรมการ 
19. นายชัยวัฒน์ มั่นอก ประธานกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว กรรมการ 
20. นายพีระ คงชนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร กรรมการ 
21. นายไพบูลย์ ปรากฎผล ประธานกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง กรรมการ 
22. นายประเสริฐ ลูกฟัก ประธานกลุ่มโรงเรียนสามโก้ กรรมการ 
23. นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา กรรมการ 
24. นายณุภาพล ตรีธนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น กรรมการ 

 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 

 

๙๘ 

/มีหน้าที.่... 

25. พ.อ.อ.กิติศักดิ์  เพ็งสกุล ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 

26. นายไพบูลย์  ปรากฏผล ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาประถมศึกษา 

กรรมการ 

27. นายอลงกต  แก่นคีรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กรรมการ 

28. นายวีระชาติ มาลัย ผู้แทนคณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
29. นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์ ผู้แทนคณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
30. นายสมปอง คงอ่อน ผู้แทนคณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
31. นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
32. นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางไพฑูรย์ จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ศึกษา ระดมความคิด วิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับ
รอง ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
2562 – 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
3. คณะกรรมการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 
1. นายมงคล  รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ที่ปรึกษา 
2. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม สพป.อ่างทอง กรรมการ 
4. นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสุณี  บุญเลิศ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
8. นางสาวสุประวีณ ์ ทิพย์พิมล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
9. นางสาวจงกล จิตรสมพงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 

10. นายสุขเกษม พันธ์นา นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
11. นายอ านาจ  เรืองรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
12. นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
13. นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางอรุณโรจน์ ปลัดขุนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๙๙ 

/๕. คณะกรรมการ.... 
 

มีหน้าที่ 1. ศึกษาวิเคราะห์กลั่นกรองสรุปและประมวลผลยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนระดับรอง ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการศึกษานโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง และหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

2. ก าหนด (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร เป้าหมายกลยุทธ์ จุดเน้นการ
ด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

3. ด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลเพ่ือประกอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
๔. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 
1. นายมงคล  รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ที่ปรึกษา 
2. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม สพป.อ่างทอง กรรมการ 
4.  นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
5. นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร 

 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสุณี  บุญเลิศ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายสุขเกษม พันธ์นา นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. พิจารณากลั่นกรองและก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ 
รวมไปถึงนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการรายงานผลต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 

 2. ด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 

 

๑๐๐ 

/6. นายณรงค์... 

5. คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 

       5.1 คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 

1. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม สพป.อ่างทอง กรรมการ 
3. นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
4. นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางไพฑูรย์  จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. ด าเนินการน าข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับรอง 

ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ได้มีการ
วิเคราะห์กลั่นกรอง สรุปและประมวลผลไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ผ่านการ
พิจารณา กลั่นกรองแล้วมาจัดท าเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

2. น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓. ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามค าแนะน า และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ฯ 
                      4. ด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

5.2 คณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 

1. นายมงคล  รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
2. นาเฉลียว  เอ่ียมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
4. นายสุชาติ  ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม สพป.อ่างทอง กรรมการ 

  



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๑๐๑ 

/2. ให้ค าแนะน า... 

6. นายณรงค์  สังข์สอาด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางสาวกิติวรรณ กองสุผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

10. นายไตรรงค์  เฉวียงหงส์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
11. นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา กรรมการ 
12. นายกิตติ ต้องประสงค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ กรรมการ 
13. นางสาวกาญจนา ใจยืน ประธานกลุ่มโรงเรียนเกษไชโย กรรมการ 
14. นายอลงกต แก่นคิรี ประธานกลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา กรรมการ 
15. นายหิรัญ งอกก าไร ประธานกลุ่มโรงเรียนป่าโมก กรรมการ 
16. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระต าหนัก กรรมการ 
17. นายประมาณ ภูลบศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนจินดามณี กรรมการ 
18. นายสุรพงษ์  แก้วภักดี ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนอินท์ กรรมการ 
19. นายชัยวัฒน์ มั่นอก ประธานกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว กรรมการ 
20. นายพีระ คงชนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร กรรมการ 
22. นายไพบูลย์ ปรากฎผล ประธานกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง กรรมการ 
23. นายประเสริฐ ลูกฟัก ประธานกลุ่มโรงเรียนสามโก้ กรรมการ 
24. นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา กรรมการ 
25. นายณุภาพล ตรีธนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น กรรมการ 
26. พ.อ.อ.กิติศักดิ์  เพ็งสกุล ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
กรรมการ 

27. นายไพบูลย์ ปรากฎผล ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาประถมศึกษา 

กรรมการ 

28. นายอลงกต  แก่นคีรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กรรมการ 

29. นายวีระชาติ มาลัย ผู้แทนคณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
30. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์ ผู้แทนคณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
31. นายสมปอง คงอ่อน ผู้แทนคณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
32. นางสาวอารีย์   บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
33. นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 

 

๑๐๒ 
/5. นางอรนุช... 

   2. ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ขั้นตอนต่อไป 
6. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 
1. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
3. นางไพฑูรย์  จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
4. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
5. นายอ านาจ  เรืองรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
5. นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอรุณโรจน์ ปลัดขุนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
7. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 
1. นายมงคล  รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
2. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
4. นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม สพป.อ่างทอง กรรมการ 
6. นางไพฑูรย์  จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
7. นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. ติดตามและประเมินผลรวมถึงวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
2. จัดท าสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเพ่ือน าไปใช้ในการรายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
8. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 

1. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการ 
2. นางชลธิชา พงศ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวสุภา พงษ์หวั่น นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 สพป.อ่างทอง (ฉบับทบทวน) 
 

๑๐๓ 

5. นางอรนุช ชูเทียน นักวิชาการพัสดุช านาญการ กรรมการ 

6. นางอัมพรรณ หอมกรุ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวพิธาร จริยาปัญญาพร เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ขอยืมเงินราชการ จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้ เป็นไปตามระเบียบ 

ของทางราชการ 
9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

1. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ที่ปรึกษา 
2. นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
3. นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
4. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
5. นางไพฑูรย์  จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอรุณโรจน์ ปลัดขุนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดท าแบบสอบถาม สรุปผลการจัดประชุม พร้อมรายงานผล 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรลุตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายมงคล   รุ่งสว่าง) 
                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

 




