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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๔
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๗ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอ่างทอง
อ าเภอไชโย อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอสามโก้ และอ าเภอแสวงหา 

๑.๒ พ้ืนที่รับผิดชอบและอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอบางปะหัน อ าเภอมหาราช และอ าเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก และอ าเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาพที่ 1 แผนที่เขตจังหวัดอ่างทอง 
 
๒. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอ่ืนและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ไชโยโพธิท์อง

แสวงหา

เมอืง

ป่าโมก
วเิศษชยัชาญ

สามโก้



N

s

Ew

พืน้ทีท่ั้งหมดประมาณ 

968.372 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 605,232.5 ไร่

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/N52/m33-39.html#36
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2. พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีอ านาจหน้าที ่
ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 

๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ (๑๐) เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับการปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบ่งส่วนราชการตามการโครงสร้าง
บริหารงานโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน๗ อ าเภอ 
โดยก าหนดโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงออกเป็นกลุ่มโรงเรียน จ านวน ๑๔ กลุ่มโรงเรียนและ ๓ กลุ่มเครือข่ายดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร               
จังหวัดอ่ำงทอง(กศจ.) 

คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร             
จังหวัดอ่ำงทอง (อกศจ.)  

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ (กตปน.) 

สถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผู้อ ำนวยกำร 

สพป.อ่ำงทอง 

รองผู้อ ำนวยกำร 
สพป.อ่ำงทอง 

กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำอำ่งทอง 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 



4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 

เขตพื้นที่บริการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗ อ าเภอ 

ดังรายละเอียดตารางที่ ๑ – ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม  กลุม่เครอืข่าย  3 กลุ่ม 

กลุ่มสำมโก้(๑๐ โรงเรียน) 

กลุ่มบ้ำนนำยแท่น(๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มแสวงหำพัฒนำ(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มวิเศษเมืองทอง(๑๕ โรงเรียน) 

กลุ่มเมืองทองสมัพันธ(์๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มพัฒนมิตร(๑๓ โรงเรียน) 

กลุ่มดอกแก้ว(๗ โรงเรียน) 

กลุ่มขุนอนิท์(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มพระต ำหนัก(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มจินดำมณี(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มป่ำโมก(๑๐ โรงเรียน) 

กลุ่มเครือข่ำยฯ ระดับประถมศึกษำ 

กลุ่มเครือข่ำยฯ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

กลุ่มเครือข่ำยฯ ระดับปฐมวัย 

กลุ่มไชโยบูรพำ(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มเกษไชโย(๖ โรงเรียน) 

กลุ่มศนูย์เจ้ำพระยำ(๑๐ โรงเรียน) 
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ตารางท่ี ๑ แสดงเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

อ าเภอ พื้นที่(ตร.กม.) จ านวน จ านวนเทศบาล/อบต. 
ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองอ่างทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ 3 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 ๒1 ๔๓ 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2563) 
 

 

ภาพที่ 2 แผนที่เขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

อ าเภอ/เทศบาล จ านวนประชากรแยกตามเพศ รวม 
ชาย หญิง 

อ าเภอเมืองอ่างทอง  26,534 29,377 55,911 
อ าเภอไชโย  10,916 11,687 22,603 
อ าเภอป่าโมก  13,252 14,527 27,779 
อ าเภอโพธิ์ทอง  24,868 27,379 52,247 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  30,893 33,681 64,574 
อ าเภอสามโก้  9,150 9,941 19,09 
อ าเภอแสวงหา  16,669 17,468 34,137 

รวม 132,282 144,060 276,342 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖4) 
 

4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีโรงเรียนสังกัดจ านวน ๑๔๔ โรงเรียน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 1,441 คนนักเรียน ๑8,928 คน ดังรายละเอียดตารางที่ ๓–๗ 

ตารางท่ี ๓ แสดงจ านวนและร้อยละของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและอ าเภอ 

ขนาดโรงเรียน จ านวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อ าเภอ 

เม
ือง

อ่า
งท

อง
 

ไช
โย

 

ป่า
โม

ก 

โพ
ธิ์ท

อง
 

วิเ
ศษ

ชัย
ชา

ญ
 

สา
มโ

ก้ 

แส
วง

หา
 

ขนาดที่ ๑ (นร.๑-๑๒๐คน) ๙๕ ๖๕.27 ๑5 ๘ ๘ ๒4 ๒๓ ๖ ๑๑ 
ขนาดที่ ๒ (นร.๑๒๑-๒๐๐คน) ๓8 ๒๖.3๘ 4 ๖ ๑ 7 ๑๐ ๔ 6 
ขนาดที่ ๓ (นร.๒๐๑-๓๐๐คน) 8 5.55 1 ๑ ๑ ๑ 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 คนข้ึนไป) ๑ ๐.๖๙ ๑ - - - - - - 

รวม ๑๔๔ ๑๐๐ ๒1 ๑๕ ๑๐ ๓๓ ๓๕ ๑๐ ๒๐ 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูล ณ วันที่18กรกฎาคม ๒๕๖3) 
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ตารางท่ี ๔ แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและอ าเภอ 

อ าเภอ 

ระดับชั้น 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

นัก
เรีย

น 

ห้อ
งเร

ียน
 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

นัก
เรีย

น 

ห้อ
งเร

ียน
 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

นัก
เรีย

น 

ห้อ
งเร

ียน
 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

เมืองอ่างทอง 934 59 ๑ : ๑6 3,494 ๑๗2 ๑ : ๒0 ๑๕7 ๑๒ ๑ : ๑๓ 
ไชโย 329 30 ๑ : ๑1 ๑,๑๑0 89 ๑ : ๑๒ 199 ๑๒ ๑ : ๑7 
ป่าโมก 177 18 ๑ : ๑0 ๕๙9 ๕4 ๑ : ๑1 144 9 ๑ : ๑6 
โพธิ์ทอง 595 70 ๑ : ๙ ๒,๔51 ๒๐0 ๑ : ๑๒ 379 30 ๑ : ๑3 
วิเศษชัยชาญ 917 79 ๑ : ๑๒ ๓,476 ๒๓๑ ๑ : ๑๕ 271 20 ๑ : ๑4 
สามโก ้ 202 20 ๑ : ๑๐ ๗27 ๖๐ ๑ : ๑2 90 6 ๑ : ๑5 
แสวงหา 521 43 ๑ : ๑3 ๑,๗๕8 ๑๒๑ ๑ : ๑5 398 ๒๗ ๑ : ๑๕ 

รวมเฉลี่ย 3,675 319 ๑ : ๑๒ ๑๓,615 ๙27 ๑ : ๑๕ ๑,๖38 ๑๑6 ๑ : ๑๔ 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูล ณ วันที่18กรกฎาคม ๒๕๖3) 
 
ตารางท่ี ๕ แสดงจ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ผอ.สพป. รอง ผอ.
สพป. 

ศึกษานิเทศก์ ผอ.รร. รอง 
ผอ.รร. 

ครู รวม 

ครูผู้ช่วย - - - - - 320 320 
คศ.๑ - - - - 2 212 ๒๑๔ 
คศ.๒ - - ๑ 21 1 186 209 
คศ.๓ ๑ 3 2 81 5 247 339 
คศ.๔ - - 3 - - 2 5 

รวม ๑ 3 6 102 8 ๙๖7 1,087 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4) 
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ตารางท่ี ๖ แสดงจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

อ าเภอ จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ครู 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
 า 

อัต
รา

จ้า
ง

ชั่ว
คร

าว
 

เมือง 21 211 6 9 45 292 
ไชโย 10 98 2 4 23 137 
ป่าโมก 7 52 1 4 19 83 
โพธิ์ทอง 19 184 13 13 49 278 
วิเศษชัยชาญ 27 230 9 12 59 337 
สามโก ้ 8 66 1 1 22 98 
แสวงหา 18 153 8 5 32 216 

รวม 110 994 40 48 249 1,441 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูล ณ วันที่18กรกฎาคม ๒๕๖3) 
 
ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

รายการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. 1 - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - - - 3 
กลุ่มอ านวยการ 7 - 5 6 18 
กลุ่มนโยบายและแผน 4 - - - 4 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 - - - 8 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 1 - 1 8 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 8 - - 1 9 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 9 - - - 9 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1 - - 2 3 
กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ 1 - - - 1 
กลุ่มกฎหมายและคดี 2 - - - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - 2 

รวมทั้งสิ้น 52 1 5 10 68 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ข้อมูล ณ ดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4) 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด าเนินการตามนโยบาย
จุดเน้นและกลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเป็นแนวทาง เน้นการบริหารงานแบบองค์รวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การให้บริการและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

๑. ด้านคุณภาพการศึกษา 
ตารางท่ี ๘ ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
เขตพื้นที่ จังหวัด ภาค สังกัด(สพฐ.) ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 81.29 80.60 69.85 67.49 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง 82.09 82.32 74.17 72.51 72.81 
รวม ๒ สมรรถนะ 81.69 81.46 72.01 70.00 70.66 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง 
 

 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวมและรายสมรรถนะสูงกว่าระดับ จังหวัด ภาค สพฐ. 
และระดับประเทศ 

 

 

81.69 81.46

72.01
70 70.66

เขตพื้นที่ จังหวัด ภาค สังกัด(สพฐ.) ประเทศ

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2562
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ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ปีการศึกษา  ๒๕๖1–๒๕๖2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
ความ 

สามารถ 

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ความต่าง 
ปีการศึกษา   

๒๕๖1/๒๕๖2 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

สพป. 
อ่างทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่างทอง 

ภาษาไทย ด้านภาษา 53.18 57.52 49.07 47.95 50.86 -6.66 
คณิตศาสตร ์ ด้านค านวณ 51.33 51.33 49.35 49.64 49.35 -1.98 
วิทยาศาสตร ์ ด้านเหตุผล 48.07 52.18 ไม่ประเมิน 

เฉลี่ยรวม 50.86 53.67 49.21 48.79 50.10 -3.57 
 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อ่างทอง 

 

 
 
ผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ในภาพรวมสูงกว่าระดับ สพฐ. และ

ระดับประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20
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40

50

60

ด้านภาษา ด้านค านวณ

เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖1 - ๒๕๖2

ระดับประเทศ

ระดับสพฐ.

สพป.อ่างทอง
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ตารางท่ี ๑๐ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖1 –๒๕๖2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ความต่าง 
ปีการศึกษา 

๒๕๖1/๒๕๖2 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อ่างทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่างทอง 

ความต่าง 
สพฐ. /
สพป. 

อ่างทอง 
ภาษาไทย 54.61 56.57 49.07 47.95 48.70 -0.75 7.87 
ภาษาอังกฤษ 35.47 37.61 34.42 30.86 31.58 -0.72 6.03 
คณิตศาสตร์ 35.65 37.78 32.90 31.60 32.85 -1.25 4.93 
วิทยาศาสตร์ 38.83 40.09 35.55 34.30 35.38 -1.08 4.71 

รวมเฉลี่ย 41.14 43.01 37.98 36.18 37.13 -0.95 5.88 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

 
 
ค่าเฉลี่ยร้อยละชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ของ สพฐ. 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

47.95

30.86 31.6 34.3

48.70

31.58 32.85 35.38

เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖1 - ๒๕๖2

สพฐ. สพป.อ่างทอง
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ตารางท่ี ๑๑ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖1–๒๕๖
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ความต่าง 
ปีการศึกษา    

๒๕๖1/๒๕๖2 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อ่างทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อ่างทอง 

ความต่าง 
สพฐ. /สพป. 

อ่างทอง 
ภาษาไทย 55.04 50.40 55.14 55.91 50.95 4.96 -0.55 
ภาษาอังกฤษ 29.10 25.71 33.25 32.98 28.22 4.76 -2.51 
คณิตศาสตร์ 30.28 25.38 26.73 26.98 21.97 5.01 3.41 
วิทยาศาสตร์ 36.43 34.02 30.07 30.22 28.23 1.99 5.79 

รวมเฉลี่ย 37.71 33.88 36.29 36.52 32.34 4.18 1.53 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

 
 

สรุป  ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ในภาพรวมและรายกลุ่มสาระต่ ากว่า
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖1 พบว่า กลุ่มสาระภาษาไทย
และภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  
 
๒. ด้านการบริหารงบประมาณ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๒ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖1 - ๒๕๖2

2561

2562
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ตารางท่ี ๑๒แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
๑ งบบุคลากร 11,698,300 
๒ งบด าเนินงาน 46,149,940 
๓ งบลงทุน 32,704,076 
๔ งบเงินอุดหนุน 87,597,368 
๕ งบรายจ่ายอื่น 3,098,132 

 รวมทั้งสิ้น 181,247,816 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3 
 

 
 

 

๓. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดเน้น เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ด้าน เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

6%

26%

18%

48%

2%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
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1. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ ๑3สรุปการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองงบประมาณปีพ.ศ. 2563 
 

ที่ รายการ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน(ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)  
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพาหนะ 100,000 55,979.20 - 

 

 
1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 10,000 6,720 - 

 

 
1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000 103,020 - 

 

 
1.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 53,100 53,560 - 

 

 
1.5 ค่าสาธารณูปโภค 1,170,000 1,144,727.69 - 

 

 
1.6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 396,900 504000 - 

 

 
1.7 ค่าวัสดุส านักงาน 130,000 282,139.43 - 

 

 
1.8 ค่าซ่อมแซมส านักงาน 500,000 483,200 - 

 

 
1.9 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000 200,000 - 

 

 
1.10 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการส านักงาน 

200,000 - - 
 

 
1.11 ค่าใช้สอย - 60,673.64 - 

 

 
1.12 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,980 - 

 

 
รวมงบประมาณ 2,900,000 2,900,000 

  

 
 

ที่ รายการ จัดสรร ขออนุมัติใช้เงิน คงเหลือ หมายเหตุ 

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุ่ม (ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน)  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3,000,000 2,755,019.50 244,980.50 
 

 
รวมงบประมาณ 3,000,000 2,755,019.50 244,980.50 

 

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,900,000 5,655,019.50 244980.50 
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 2. ผลการติดตามและประเมินผลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

ตารางที่ ๑4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 ดีมาก 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 4 ดีมาก 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา  

                               เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4 ดีมาก 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดีมาก 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ 

                              ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
4 ดีมาก 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 ดี 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 1 ปรับปรุง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 พอใช้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 3 ดี 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของบุคคล ครอบครัว เยาวชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

3 ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 5 ดีเยี่ยม 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5 ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ 

                              นโยบาย ปัญหาและความต้องการ 
5 ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 ดี 
 ประเด็นการพิจารณาที่  3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชู เกียรติครูและบุคลากร             

ทางการศึ กษาสู่ ค วาม เป็ นมื ออาชีพสอดคล้ องกับปัญ หาความต้ องการจ า เป็ น                
และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 3 ดี 
 ประเด็นการพิจารณาที ่1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 3 ดี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 3 ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 4 ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

              เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
5 ดีเยี่ยม 

 2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 
 2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 5 ดีเยี่ยม 
 ประเด็นการพิจารณาที่2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ                               

(National Test : NT) 
5 ดีเยี่ยม 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง                               
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  

 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 
 4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
5 ดีเยี่ยม 

 ประเด็นการพิจารณาที่4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

3 ดี 

 4.1 เด็กพิการเรียนรวม 3 ดี 
 4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 ดีเยี่ยม 
 4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
5 ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริการ และการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 
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2.2 ผลการการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ) 

ตารางที่ ๑5  สรุปผลการการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 4.00 ดีมาก 
ตัวชี้ วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมเพ่ือแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อเป็นพลเมืองดีชองชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.88 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ส าหรับ สพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

                ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 13.1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
                ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 13.2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
                ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการ 
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

  

                 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
                 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
                 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  

                 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 16.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
                 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 16.2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   
                ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
                ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.2ระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
                ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

                ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 23.1ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
                ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 23.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 2.50 พอใช้ 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.83 ดีมาก 
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ตารางที่ ๑6 ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ด าเนนิการได ้ การแปรผล 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ    
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

100 100.00 บรรลุ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
ตัวช้ีวัดที่ 17 ครูปีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

50 80.92 บรรลุ 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
อย่างเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 

  
2.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ ๑7 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ (น้ าหนัก 100) 4.40547 4.40547 
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
(น้ าหนัก 4.5455) 

1.51000 0.06864 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (น้ าหนัก 4.5455) 

5.00000 0.22728 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (น้ าหนัก 0) 
    3.1 ระดับปฐมวัย (ยกเลิกตัวชี้วัด) 
    3.2 ระดับขั้นพ้ืนฐาน (ยกเลิกตัวชี้วัด) 

- - 

4. ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก(น้ าหนัก 9.091) 
    4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 
    4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายคนด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program) 

3.95245 0.35932 

5. การลดพลังงาน(น้ าหนัก 9.091) 
    5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 
    5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

5.00000 0.45455 
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ตัวช้ีวัดการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

6. การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ (รายงานทุกเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563) (น้ าหนัก 
9.0905) 
    6.1 การประเมินหลักฐาน 10 ประเด็น(รายงานในรอบ 6 เดือน) 
    6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ (รายงานทุกเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563) 

5.00000 0.45453 

7. การก ากับดูแลการทุจริต (น้ าหนัก 4.5455) 4.00000 0.18182 
8. ภาวะผู้น า (น้ าหนัก 4.5455) 4.00000 0.18182 
9. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ (น้ าหนัก 13.6365) 4.66667 0.63637 
   1) ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน   
   2) มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูได้แบบ Real time 
สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ 

  

   3) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ   
10. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ (น้ าหนัก 13.6365) 4.00000 0.54546 
    10.1 (1) การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ   
    10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียน
เพ่ือการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน 

  

    10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)   
11. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ (น้ าหนัก 22.7275) 4.70112 1.06845 
12. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา (น้ าหนัก 4.545) 5.00000 0.22725 

 
2.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้คะแนนรวม 86.70  ระดับ A  ผลการประเมินผ่าน และอยู่ในล าดับที่ 94 
จาก 225 เขต (ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แสดงผลการการประเมิน
รายตัวชี้วัด) 
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ส่วนที่ ๓ 
กรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน านโยบายที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีพ.ศ.2561 – 2580 
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีพ.ศ.2561 – 2580 
5. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) 
6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
10. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
11. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
12. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

13. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
14. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 

2562) 
15. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) (ตามประกาศ 

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) 
16. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
17. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 

18. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

19. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
20. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
21. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2565 
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1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
2) ยึดมั่นในศาสนา 
3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน 

ท าจนงานส าเร็จ 
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 
3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

 4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ 

งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่ยังคง
เจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้องน าไปใช้
บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน 
ในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมคีุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

2. รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

3. รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

4. การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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5. ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลแลพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องด าเนินการ 
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน 

6. ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

7. ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
2) ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 6 
3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ

แห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 

 

3. ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 – 2580 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรม 
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

เป้าหมายความม่ันคง 
1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศ 
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
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4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
เป้าหมายความม่ังคั่ง 

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง  
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 

2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง  
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง 

3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายความย่ังยืน 
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

4.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(๑๑) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 

๑)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์  
ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

๒)  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับ
ด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน 
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๓)  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการ
วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  

จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถ 
อยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัย  
ที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาด 
ทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ 

๔)  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัยท างานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง  
สร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
และหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้ เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

๕)  การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ 
ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม 
เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร
กับผู้สูงอาย ุ

4.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้น 

ทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษา  
ในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตาม 
พหุปัญญาให้ เต็มตามศักยภาพรวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด  
การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

๑)  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น
การลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้
ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตการเปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท“ครู คณาจารย์ยุคใหม่”ให้เป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้”ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง 
ให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน 
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สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืนๆการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ  
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแล
คุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า
การวัดระดับความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยจัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นมีมาตรการจูงใจ  
และส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่ วถึงและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้โดยส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนา
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ 
ของประเทศเพ่ือนบ้านในระบบการศึกษา และส าหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก  
เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

๒)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง  
และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อในการมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม  
การท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะ 
การรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า  
เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน า
ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

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

5.๑ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๓) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน 
ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)ด้วยการยกระดับทักษะ (Up Skill)ปรับทักษะ 
(Re Skill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ร่วมกับการขยาย
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และพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย  ตลอดจน 
การส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1)การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิต
และบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้เหมาะสม 
กับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือให้แรงงานมีความยืดหยุ่น
พร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น 

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน
กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึง 21ระดับของปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่ วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบ  
และติดตามประเมินผล เป็นต้น 

3) การเสริมสร้างความม่ันคงทางสุขภาพ  ด้วยการพัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะสร้างภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ และแสวงหาแนวทางด าเนินการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ  
การเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น 

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

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม
การฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ิมขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน
ให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญท่ีจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก
และภายในประเทศ โดยการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ
และมาตรการต่างๆ ตลอดจนการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และประสิทธิภาพการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 
ให้สอดคล้องกับบริบท และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 
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4) การเสริมสร้างความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับภัยพิบัติ เหตุการณ์ความไม่สงบ
และความขัดแย้ง ตลอดจนสาธารณภัยทุกรูปแบบ ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบูรณาการ
ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติอาทิความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติและเสริมสร้างโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพ้ืนที่
ของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ครัวเรือนบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความเสี่ยง
และสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต เป็นต้น 

5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนาเพื่อให้การฟื้นฟูและขับเคลื่อน
ประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคประชาชนในพ้ืนที่และภาคส่วนอ่ืนๆในสังคม ในการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ พร้อมทั้งช่วยติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นต้น 

6. แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติ 
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป๔ด้านมีแผนงาน 
เพ่ือการปฏิรูป๗เรื่องจ าแนกในรายละเอียดเป็นประเด็นปฏิรูปรวม๒๙ประเด็น 
 วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษามีดังนี ้

๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
๑) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ทักษะเจตคติที่ถูกต้อง 

และรู้จักดูแลสุขภาพเพ่ือการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญมาตรา๕๔วรรค๔ 

๒) ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core processes) ที่ยืดหยุ่น

หลากหลายถูกต้องทันสมัยทันเวลาและมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง 
๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems) ที่ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของการจัดการศึกษาตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพได้แก่งบประมาณและเทคโนโลยี 
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๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (reduce disparity in education)เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย 

๑) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)  
๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  

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

กับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality of education) 
ทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence and 
competitiveness)หมายถึงการสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงมีความเป็นผู้น าริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืนๆทั่วโลกสอดคล้อง 
กับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทย  
และระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้กับประเทศชั้นน าอ่ืนๆ 

๔.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล  (improve Efficiency, agility and good governance)
โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่าความโปร่งใสความรับผิดชอบคุณธรรมและจริยธรรม  
ทั้งนี้ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอ้ือต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ๑–๓ข้างต้นอย่างครอบคลุมและ
สมดุล  (balanced and inclusive achievement) ทั้ งนี้การศึกษาที่ จะได้รับการปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ 
ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตมิได้จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น 

กอปศ. ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา๗เรื่องเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา
ข้างต้นไว้ดังนี้ 

เรื่องที่๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรองมีประเด็นปฏิรูป๕ประเด็นได้แก่ 

๑)การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ...และมีการทบทวนจัดท าแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๒)การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเพื่อการจัดการศึกษา 
๓)การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับ

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๔)การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
๕)การจัดตัง้สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

เรื่องท่ี๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีประเด็นปฏิรูป๒ประเด็นได้แก่ 
๑)การพัฒนาระบบการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจ

วินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 
๒)การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษามีประเด็นปฏิรูป๓ประเด็นได้แก่ 
๑) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๒)การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความต้องการ

การดูแลเป็นพิเศษ 
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๓) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลหรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน 

เรื่องที่๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
มีประเด็นปฏิรูป๕ประเด็นได้แก่ 

๑)การผลิตครูและการคัดกรองครูเพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ 
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

๒)การพัฒนาวิชาชีพครู 
๓) เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
๔)การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
๕)องค์กรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เรื่องที่๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
มีประเด็นปฏิรูป๘ประเด็นได้แก่ 

๑) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

๒)การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
๓) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
๔)ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
๕)การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
๖)การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๗)การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพ 

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

เรื่องที่๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษามีประเด็นปฏิรูป๓ประเด็นได้แก่ 

๑) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
๒)พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
๓) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องที่๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  (Digitalization for 
Educational and Learning Reform) มีประเด็นปฏิรูป๓ประเด็นได้แก่ 

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

๒)ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education)  
๓) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital 

literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่ อ (media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการ
เรียนรู้(learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกามารยาท
จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
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8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ 

และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร  
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3.เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และ
สร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4.เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5.เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา 

6.เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7.เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์  
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1.คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี 
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคน 
มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจาก  
ฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลี่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโดอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
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มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้ และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุน
ทางสังคมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
2. เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมายและตัวชีวัด 
เป้าหมายการพัฒนา 

1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3.คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชาการอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม

ที่พึงประสงค ์
1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์ 

มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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3. ปรับประบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนจากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

4. สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

5. สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1) ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้แนะน า 

และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
ที่เปน็การพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วม
ระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน     

3) จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการจูงใจ
ให้ภาคเอกชนชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

4) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
1) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ

เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่าง
การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน 
ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 
รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้นและในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
เชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 

ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพื้นที ่

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับการขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือ
เพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 

1) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่ าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการให้ทุนการศึกษาระดับสูงเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียน 
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 

2.การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน 
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่โดย (1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน  
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษาโดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

2) ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน  
การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ 
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 



35 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ30 
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

แนวทางการพัฒนา 
1. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย

และของเสียอันตรายที่ เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว  
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

1) เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย 
และกลไกเพ่ือการยัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐาน  
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ
ซึ่งจะส่งผลกระทบส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
2. เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา

ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม คือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

เป้าหมาย 1ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรม 

จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมาย 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่3จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพ่ิมขึ้น 
เป้าหมาย 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ 

ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
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แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

1) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการกระท า 
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา 
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคง 
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ 
เพ่ือขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1) ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค 
และพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด 
การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด
โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหาร
จัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่ เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้  
บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
3.เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว

และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
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1) ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

2. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม  
ในสังคมผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง
จิตส านึกความชื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน 
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

(2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเผ้าระวั งพฤติกรรมของข้าราชการ และผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษ ผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

(3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในกลุ่มประชาชน 

2) ป้องกันการทุจริต 
(1) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

(2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ความส าคัญกับการใช้ 
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม 
หรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 

ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
    ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 

10,000 คน 
แนวทางการพัฒนา 

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
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1) ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี 
เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงาน  
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือชุมชน 

2. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1) ด้านบุคลากรวิจัย 

(1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง 
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ Science: S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer : E)  และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)ร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  

(2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

วิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายเป้าหมายตัวช้ีวัดและยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
ไว้ดังนี้“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่๒๑” 
 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา๔ประการคือ 

๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกก าลัง 

มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้
๒ด้านคือเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

➢ 3Rs ได้แก่การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
➢ 8Cs ได้แก่ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา
กรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ประการซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย๕๓ตัวชี้วัด
ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญดังนี้ 

๑. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่นประชากรกลุ่มอายุ๖ – ๑๔ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
ที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ทุกคนและประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นต้น 
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๒. ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา๑๕ปีเป็นต้น 

๓.ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) แต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ๕๐ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี สูงขึ้นเป็นต้น 

๔. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
(Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
มีระบบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาเป็นต้น 

๕. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้นสัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาและจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ๒๐๐อันดับแรกของโลก
เพ่ิมข้ึนเป็นต้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายและเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้ก าหนด
ช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็น ๕ ช่วงดังนี้ระยะเร่งด่วนระยะ ๕ ปี แรกของแผน
ระยะ๕ปีที่สองของแผนระยะ๕ปีที่สามของแผนและระยะ ๕ ปี สุดท้ายของแผน 
 ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 
๖ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย 
ตามจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที๑่ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมายดังนี้ 

๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริม  
การเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง(Civic 
Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นต้น 

๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้ รับการศึกษา 
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ๕๐ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นสถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้นและสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่า
ระบบปกติเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ
เช่นสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมขึ้น  
มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
เพ่ิมขึ้นมีระบบกลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และผู้เรียน 
ในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลงเป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศมีเป้าหมายดังนี้ 

๒.๑ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นมีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตาม
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กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วนสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาและสัดส่วนผู้เรียน
วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆที่
ได้รับการยกระดบัคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นสัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ าแนกตามระดับ /ประเภทการศึกษา 
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละของสถาบันการศึกษา 
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นจ านวนหลักสูตร
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมขึ้นจ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึนและมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนสถานประกอบการสมาคม
วิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นสัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพ่ิมขึ้นสัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้นโครงการ/
งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนเพ่ิมขึ้นนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้นและ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจและมีแผนงานและโครงการส าคัญเช่นโครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับ  
ความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายดังนี้ 

๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่๒๑มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ เพ่ิมขึ้นผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นเป็น
ต้น 

๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นเด็กแรกเกิด – ๕ปีมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ
๕๐ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้นและมีสาขา  
และวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

๓.๓สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้นสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้นสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ ๒๑เพ่ิมขึ้นและสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ิมข้ึนเป็นต้น 
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๓.๔ แหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ  
จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษา
เพ่ิมข้ึนสื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับการ
พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึนเป็นต้น 

๓.๕ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นมีระบบและ
กลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรู้ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพมีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษาและผู้เรียนที่มีแนวโน้ม  
จะออกกลางคันเป็นต้น 

๓.๖ ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากลมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
เช่นมีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙)
จ าแนกตามสาขาวิชาขนาดสถานศึกษาและจังหวัดสัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้น
มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูเป็นต้น 

๓.๗ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ
เช่นครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้นและระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนา 
และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที๔่ : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมายดังนี้ 
๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ

เช่นดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ของนักเรียน
ระหว่างพื้นที/่ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลงเป็นต้น 

๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยมีตัวชี้วัด  
ที่ส าคัญเช่นมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียน  
และผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพเป็นต้น 

๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผลมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นมีระบบฐานข้อมูลรายบุคคล  
ที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลรวมทั้งใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนด้านสาธารณสุขสังคมภูมิสารสนเทศแรงงานและการศึกษาและมี
ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่ เกี่ยวข้องที่ เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศครอบคลุมถูกต้อง  
และเป็นปัจจุบันสามารถอ้างอิงได้เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายดังนี้ 
๕.๑ คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่อง 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความมีคุณธรรมจริยธรรมและการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้นและสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
ของโลกเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 
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๕.๒ หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม
จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้นและสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นมีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่าง เๆพ่ิมขึ้นเป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที๖่ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมายดังนี้ 
๖.๑ โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นมีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค  
และสถานศึกษาให้มีเอกภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นต้น 

๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษามีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้นเป็นต้น 

๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
และพ้ืนที่มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นจ านวนองค์กรสมาคมมูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษาทั้งของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นและสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษา
ของภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้นเป็นต้น 

๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน  
ของผู้เรียนสถานศึกษาและความต้องการก าลังแรงงานของประเทศมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นมีกฎหมายกฎระเบียบและ
ระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียนความต้องการก าลัง
แรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศมีรูปแบบ/แนวทางกลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และ
อุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นต้น 

๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพมีตัวชี้วัดที่ส าคัญเช่นสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ิมขึ้นครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนและสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนเป็นต้น 

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

นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) เป็นนโยบายและแผน
หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือด าเนินการ  
ตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผน
ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 
หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพ 
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การป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่
ชายแดน 13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษา
ความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า และ 19) การรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข  
ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ 
สู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรือง ได้แก่  
1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และ 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การับฟังความเห็น
ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

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

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จะประกอบด้วยเป้าหมายหลัก
วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 1. เป้าหมายหลัก 

๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๒. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภูมิภาคมีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อได้รับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
๖. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับสภาพ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ชุมชนสังคมจังหวัดและภาค 
๗. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
๘. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๙. มีองค์ความรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค 
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๑๐. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 

2. วิสัยทัศน์ 
“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ – ทักษะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพ้ืนฐานชีวิต 

ที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานท ามีอาชีพและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”  
“วางระบบ” หมายถึงวางระบบการจัดการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่บูรณาการการท างาน

ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัวเพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

“ผู้เรียน” หมายถึงเด็กปฐมวัยเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

 “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเกิดกับผู้เรียนได้แก่  ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที๒่๑ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม/ทักษะด้านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล /ทักษะชีวิตและอาชีพ) 

“มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง ๑) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ๒) ยึดมั่นในศาสนา ๓) 
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์และ ๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

“มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม” หมายถึง ๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี ๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง
ดีงาม ๓) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ๔) มีระเบียบวินัยและ ๕) มีสุขภาพที่แข็งแรง 

“มีงานท ามีอาชีพ” หมายถึง ๑) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กเยาวชนรักการท างานสู้งาน
อดทนท างานจนส าเร็จ ๒) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 
๓) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพและมีงานท า 

“เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึงการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติมีจิตอาสาการอยู่ร่วมกันและยอมรับ
ความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตยตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

๓. พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัว  

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
๔. ยุทธศาสตร์ 

๑. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
๔. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีทักษะการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการวิชาชีพ 

วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
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มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่๒๑มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา 
มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนินชีวิตผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติรวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีจรรยาบรรณของวิชาชีพมีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญามีความเป็นมืออาชีพสามารถใช้ศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ร วมทั้งมีแผนการพัฒนา 
และการใช้อัตราก าลังครูให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัยครูระดับอาชีวศึกษาครูสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสาม 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

มีการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ มีปริมาณเพียงพอ 
โดยมีคุณภาพมีสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผู้มีความสามารถพิเศษด้านพหุปัญญาสามารถ
ต่อยอดการประกอบอาชีพประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตสถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบทได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการเด็กพิการและด้อยโอกาส 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะ
ประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ผู้เรียน 
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรพ้ืนฐาน

ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะต่อยอดการประกอบอาชีพ /
การปฏิบัติงานรวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัยและระบบฐานข้อมูลกลาง
ทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น 
มีเอกภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการโครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคสถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ าตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีธรรมาภิบาลในการ
บริหารและมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาด าเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษารวมทั้งมีกลไกการน าความรู้ทักษะประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 
ในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการประกอบอาชีพได้ 
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13. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

14. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามประกาศ ณ วันที่ 27 
ธันวาคม 2562) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง  
ในการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 
 - นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงาน
และการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท า
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติเชื่อมั่น
และร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหาร
จัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 - จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All)  

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา 

อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้ 
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

องค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระ

และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

15. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ตามประกาศ ณ วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563) 

นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
1. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษา

ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TES) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย 
- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคม ให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re - Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนผ่ านศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
ExcellenceCenter : HCEC) จ ากแพ ลตฟ อร์ ม ดิ จิ ทั ล  (Digital Education Excellence Platform: DEEP) ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิมคนเก่ง
มาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลังสองที่เน้น
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ 
On - site เรียนที่ โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่ านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
EducationExcellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นเอกชน On - Air เรียนผ่านโทรทัศน์DL 
TVมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนี้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On - Demandซ่ึง
สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพใน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะ
และความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน

สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและผู้บริหารทางการศึกษา มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

http://www.deep.go.th/
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- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

16. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 12) (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 
ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ดังนี้  1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญ  
ในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

17. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
นโยบาย 

1. ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
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2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้  
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก  

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  

บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของขุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน

ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพา (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์หน่วยงาน 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึง มีบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์/ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก (O-NET) และ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 

 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 80 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน (*) 
3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29.125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 1 
5 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
200 

6 ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือ

การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการ
80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ลง
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น 
 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ – อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 20 
 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
80 

 
 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 20 
3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีความอิสระและความคล่องตัว

ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
80 

 
 
18. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยในลุ่มน้ าเจ้าพระยา - ป่าสัก ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีทักษะ

และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด ารงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมพหุวัฒนธรรม” 
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พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของประชาชนทุกคนทุกช่วงวัย 
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างก าลังคนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาของประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เสริมสร้างความมั่นคง 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมือง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
2. ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
5. สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพตามพหุปัญญา 
6. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 
7. เพ่ือจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาโดยค านึงถึงศักยภาพที่แตกต่าง

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
8. สถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 
9. เพื่อให้มีการน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพในศตวรรษที่ 21 
10. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะอนาคต 
11. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
12. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
13. คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาของประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เสริมสร้างความมั่นคง 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมือง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

19. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเป็นก าลังคนที่มีศักยภาพ 

อยู่ในสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ  
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลาย ทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ผลิตและพัฒนาก าลังคนมีศักยภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของท้องถิ่นและประเทศ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals)  
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย  
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลาย ทั่วถึง

และเสมอภาค 
5. ก าลังคนมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 
6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการการเรียนรู้

อย่างมืออาชีพ 
7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
2. การผลิต พัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5.การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา  

20. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและศึกษา  

ในระดับสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

21. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  –  2565 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บริหารและจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
พันธกิจ (Mission) 

1. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด ารงชีวิต 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) 

“ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”  
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของประทศ 
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2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน 
4. ครูเป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพตามมาตรฐาน 
6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย  

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่  4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึง มีบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับได้แก ่

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนความมั่นคง 

แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนดหรือจัดท าข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 

ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกับ
แผนทั้ง 3 ระดับดังนี ้

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 เป้หมายคนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีวิสัยทัศน์คือบริหารและจัดการศึกษามุ่งเน้น

ให้ผู้ เรียนมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย สู่สั งคมอนาคตที่ยั่ งยืน ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายทั้ง
ในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนพิการผู้เรียนด้อยโอกาสผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษมีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครูการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพทั้งความรู้ด้านวิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 เป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับในรายการพื้นฐาน 5 
รายการได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการการศึกษาส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
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และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาโดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
3.1 เป้าหมายบ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีแผนการพัฒนาการศึกษาและมีการด าเนิน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
มิให้เป็นผู้เสพรายใหม่พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด
สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ในกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที่ 1คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 2คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล  
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืนที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รวมถึงแนว โน้มของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 

1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตรการวัดการประเมินผลการพัฒนาครูการพัฒนา

โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ าเป็น 

ของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีแผนการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและ
ทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะ 
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
ที่ยั่งยืนที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคม  
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ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ด้าน
จัดการศึกษาทั้งบุคลากรหลักสูตรและกิจกรรมและด้านการมีส่วนร่วมของเอกชนบ้านวัด/ศาสนสถานอ่ืนๆรัฐและ
โรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตรการวัดการประเมินการพัฒนาครูการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีแผนการด าเนินการ 

ให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับ 
และทุกกลุ่มทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนพิการผู้เรียนด้อยโอกาสผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิ เศษได้ รับการศึกษาที่ มี คุณภาพและมีมาตรฐานเกิ ดการเรียนรู้ ตลอดชี วิตอย่ างทั่ วถึ ง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่

ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัยสามารถเข้าถึงบริการ 

ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีแผนการด าเนินการ

ให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วนรู้จักคิด

วิเคราะห์รักการเรียนรู้มีส านึกพลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสาร
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
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การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีแผนการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโร งเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการขับเคลื่อนงาน
แนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 
เด็กนักเรียนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1.3.1 เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีระบบให้ความช่วยเหลือ

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ 
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสใน
โรงเรียนเรียนร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

1.4 ประเด็นความมั่นคง 
1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมการจัดการศึกษา

ให้เกิดความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดและแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็ก 
ที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 

1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองพัฒนาการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมให้เกิดความสมานฉันท์และรู้รักสามัคคีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขมีคุณภาพตามมาตรฐานและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดสร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีแผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็น 
ผู้ เสพรายใหม่พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด  
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สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ในกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย

มากขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ  
ของนานาประเทศมากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมให้นักเรียนครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีภูมิใจในการท าความดีสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 

1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ด ี

แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดีแก่ผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีแผนการส่งเสริมให้
นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีภูมิใจในการท าความดีอีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองพัฒนาผู้น าเยาวชน

ต่อต้านการทุจริตพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 

2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม :การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที ่

2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.2.1 ประเด็น 
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1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคล 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลหรือสถานศึกษาที่ต้องมีการ

ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเรียนร่วมเพ่ือให้เด็กพิการ
ได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสเพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม :จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21  

2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
2.4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกันการประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียน

และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโรงเรียนขนาดเล็กการจ้างครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดสร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้างมาตรฐานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 

4) การเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้นักเรียนครูผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
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ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีภูมิใจในการท าความดีอีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล

แห่งชาติ 
2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 

3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียนพัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริตพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย 
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
4.1 วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมี
จิตสาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็งแข่งขันได้มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่ เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ า 

1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพโปร่งใสทันสมัยและมีการท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

4.2 เป้าหมายรวม 
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความ
เป็นไทย 

2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลงเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15  

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ าโดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ  40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
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รักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึนและรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัยสามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทยความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  
ปัญหาอาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศเกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญใน
อนุภูมิภาคภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาคภูมิภาค
และอาเซียนสูงขึ้น 

2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชนบทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลงเพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัล
ในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 
โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ 
ในประเทศดีขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกว้างขึ้นและดัช นีการรับรู้ 
การทุจริตดีขึ้นรวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถ

เพ่ิมขึ้น 
4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล

และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิต

สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดีแก่ผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่  
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริม
สมรรถนะผู้เรียนเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท าการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
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4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี

รายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพโดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่ าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการได้แก่ค่าจัดการเรียนการ
สอนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.4.4 แนวทางการพัฒนาที ่2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัวพ้ืนที่และสภาพร่างกาย 
โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถ

ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก

ของประเทศ 
4.6.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม

และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนาและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพระราชด าริ 

4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกฝัง 

ให้คนไทยไม่โกง 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด 
5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
5.2.3 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.2.4 กลยุทธ์รณรงค์ให้เด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยงตระหนักรู้ถึงโทษของ

ยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยาโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชน

ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
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5.3.3 ตัวชี้วัดดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
5.3.4 กลยุทธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริตเพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ

การทุจริต 
แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2.2 เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
2.4เรื่องที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
2.5เรื่องที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.6เรื่องที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

1. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดวางทิศทางองค์กรในการจัดการศึกษา 
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร เป้าประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
และจุดเน้นนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บริหารและจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GOALs : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) 

“ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ” 
เป้าหมาย (Goals) 

๑. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออมโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



68 

 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและสถานศึกษาในสังกัด มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้นการด าเนินงาน 
 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 
1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ที่เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ 
3) ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4) ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
5) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
6) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ที่ทันสมัย 
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

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

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ ์
7) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1) สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ใช้รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

1. นโยบายด้านความปลอดภัย 
 

มาตรการ 
1. พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แนวทางการด าเนินการ 
๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน 
และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

๓) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
๔) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
5) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษาชี้แนะ

และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
  ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละ100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการดูแล
ความปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2) ร้อยละ100 ของผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

มาตรการ 
2. เสริมสร้างให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาวะที่ดี 
เป้าประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการป้องกันตนเองจากเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

แนวทางการด าเนินการ 
1) สนับสนุนให้ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 
2) ส่งเสริมณรงค์ให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวชุมชน เล็งเห็นอันตรายจากการ

เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อดังกล่าว  
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4) มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

5) จัดสภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีความสะอาด
ปราศจากเชื้อเอ้ือต่อสุขภาวะที่ดีและด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดเมื่อโรคทวีความรุนแรงขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับกาพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดี

ให้แก่ตนเอง 
 

2. นโยบายด้านโอกาส 
 

  มาตรการ 
1. สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย และเด็กในวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 

1) ผู้เรียนระดับปฐมวัย และเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนทุกคน 
2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมการพัฒนาผู้เรียน 

กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
แนวทางการด าเนินการ 

1) เปิดโอกาสให้ชุมชนสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
2) พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญา

อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของพ้ืนที ่

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลประชากรวัยเรียนและแผนการรับนักเรียน

ทุกระดับสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
 

มาตรการ 
2 . พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ตามความสามารถ ความสนใจ มีความเป็นเลิศทางวิชาการมี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เชื่อมโยงไปสู่การมีอาชีพ มีงานท างาน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี

สมรรถนะที่เชื่อมโยงไปสู่การมีอาชีพ มีงานท างานในอนาคตได้ 
แนวทางการด าเนินการ 

 ๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงานต่าง  ๆ
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

๒) ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
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๓) พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น
(Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology  Engineering 
and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

๔) สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และจังหวัด 

5) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

6) พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

7) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 

8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

9) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ตัวช้ีวัด 
๑)จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  
๒)ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓)ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง เชื่อมโยงสู่อาชีพ 
และการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

มาตรการ 
3 . พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

และป้องกันผู้เรียนไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1) เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
และผู้เรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาไม่ออกจากระบบการศึกษา 

2) ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 

1) ส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน 
2) สร้างกลไกระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

รายบุคคลและเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
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4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้เต็มตามศักยภาพ 
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 

ที่มีประสิทธิภาพ 
2) ร้อยละ 100 ของผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 

3. นโยบายด้านคุณภาพ 

มาตรการ  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
  แนวทางการด าเนินการ 

๑) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

๒) สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ตัวช้ีวัด 
๑) ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓) สถานศึกษา จ านวน 144 แห่ง น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) สถานศึกษา จ านวน 144 แห่ง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการ 
2. การพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะหลักที่เหมาะสมจ าเป็นส าหรับการศึกษาต่อ 

เพ่ือการมีงานท า และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าประสงค์ 

1) ผู้เรียนทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย 

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

2) มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 

แนวทางด าเนินการ   
 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี 
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและด าเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจ
การจดัการศึกษาปฐมวัย 

๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๔) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
๕) มีการก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล 

การด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก

ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
7) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
8) ปรับปรุงอาคารสถานที่  และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
10) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
11) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วม 

และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
12) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  แนวทางด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
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 - เป็นไปตามหลักสูตร  
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

๕) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง  
ตามหลักโภชนาการ 

6)สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 

(STEAM Education) เช่น 
 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
 - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

8) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้การวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

9) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning :SEL) 
11) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
12) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
13) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
แนวทางด าเนินการ 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

 -  เป็นไปตามหลักสูตร  
 -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
-  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ในการประกอบอาชีพ   
 -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 -  มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ 
๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
๓) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6)ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   7) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) 
   8) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

9) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรมน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาการออกก าลังกาย และสนับสนุน
ให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด 
ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

10) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
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11) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

แนวทางด าเนินการ 
๑) จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
2) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน

ที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล 

4) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
5) สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ 
6) ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร

จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับประถมวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4) ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

5)ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓มีทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

6)ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

7)ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 

มาตรการ 
3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ

การจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
 เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง
ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  แนวทางการด าเนินการ 
1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน

ในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซ์บุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพ่ือตอบสนองต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง

องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
 5) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซ์บุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   6) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
                    4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
   เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน 
โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้”
ปรับวิธีสอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้น  
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

แนวทางการด าเนินการ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need  

Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
๒) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

(Career Path) 
๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  จัดท าหลักสูตร

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
๔) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
๕) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 
๖) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 

(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้อง
กับภารกิจและหน้าที่ของตน 
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๗) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages :  CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

๙) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

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

๑๔) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

๑๕) น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

- พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททัง้ระบบ 
   - พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่นการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
    - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
    - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
   - พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 80 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น“Coach”ผู้ให้ค าปรึกษา

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

4. นโยบายด้านประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
  ๑. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการปรับตัว 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
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จัดการส านักงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการสนับสนุนก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารงานภายใต้หลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

3) ภาคี เครือข่าย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที ่

แนวทางการด าเนินการ  
1) พัฒนาและปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่ทันสมัย 

สอดคล้องกับหน้าที่การสนับสนุนก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาเพ่ือให้การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักคุณธรรม
และความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความส าคัญกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารงาน  

4) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผน 
การจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5) สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน (Area Based 
Management) ในรูปแบบการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ (CLUSTERs) 

6) ส่งเสริมให้ภาคี เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการ
จัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  

7) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่น 
- เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
- ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน  

8) ส่งเสริมให้ภาคี เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ ตลอดจนร่วมการก ากับ 

ติดตาม และประเมินผล 
9) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม

รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
10) ส่งเสริมให้ภาคส่วนของสังคมก็มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาการบริหารงาน 

ที่มีความทันสมัยยืดหยุ่นคล่องตัวพร้อมรับกับเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่

2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใสปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และมีการบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภิบาล  

3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาหน่วยงานในสังกัดทุกระดับผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความส าคัญกับการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

5) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

6) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  มาตรการ 
 1. การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่

เป้าประสงค์ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

(Stand Alone) ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
แนวทางการด าเนินการ 

1) สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน ให้มคีวามเข้าใจในรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

3) สร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียน  
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

4) นิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนทีส่ามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง

กับบริบทของพ้ืนที่  
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

(Stand Alone)มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต้นแบบ 

เป้าประสงค์ 
สถานศึกษา และผู้เรียน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรม 
แนวทางการด าเนินการ 

๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน าไปสู่การคิดค้น และพัฒนานวัตกรรม  
๒) นิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์

เป็นนักคิดนักปฏิบัตินักประดิษฐ์และเป็นนวัตกร 
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มาตรการ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป้าประสงค์ 

สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑) จัดท าแผนนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๒) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

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

ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

2) ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
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ส่วนที่ 6 

โครงการและงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง ได้ก าหนดกรอบวงเงิน งบประมาณจ านวน  5 ,000 ,000 บาท โดยวางแผนงบประมาณ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดกรอบ
วงเงินงบประมาณ ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน (ความจ าเป็นพ้ืนฐาน) งบประมาณ 3,000,000 บาท 
(1)ส าหรับบริหารจัดการส านักงานงบประมาณ 2,500,000 บาท 
(2) ส าหรับจัดสรรให้โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการระหว่างปีตาม

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานงบประมาณ 500,000 บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการด าเนินการตามภารกิจกลุ่มงบประมาณ

2,000,000 บาท 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน (ความจ าเป็นพื้นฐาน) งบประมาณ 

1. โครงการบริหารจัดการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

3,000,000 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส าหรับโครงการที่ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน 

 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

2. โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดอ่างทอง 

28,๐๐๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการ ศึกษา 

 นโยบายที่ 2ด้ำนโอกำส 

3. โครงการตรวจสายตาให้กับนักเรียน โครงการ “Sightfor 
Kids” และการติดตามและประเมินผลการตรวจสายตา 

9,300 ก ลุ่ ม พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. โครงการส่ งเสริมการใช เทคโนโลยีดิจิทั ล  (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนการสอน 

21,886 กลุ่ มส่ ง เสริมการศึ กษา
ท า ง ไก ล  เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP) ในการเรียนการสอน
แบบโต้ตอบออนไลน์ 

8,640 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. โครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 

- กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 นโยบายที่ 3ด้ำนคุณภำพ 

7. โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาสั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

45,250 กลุ่มกฎหมายและคดี 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความถนัดและความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 

20,000 กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

9. โครงการพัฒ นาศักยภาพผู้ เรี ยนสอดคล้องตาม 
พหุปัญญาส าหรับเด็กและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
จากบทบาทครูผู้สอน เป็น “Coach” สอดคล้องกับ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

50,000 กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

10 โครงการอบรมออนไลน์พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายให้ เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในศตวรรษที๒่๑ 

5,000 กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๑ ถึง ม.๓ 

- กลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

12. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ R ๘ C) และยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน 

60,000 กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

13. โครงการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

14. โครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ 
รัชกาลที่ 6 ประจ าปี 2563 

32,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ ศึกษา 

15. โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยท าดี
ถวายในหลวง " 

22,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ ศึกษา 

16. โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

12,840 ก ลุ่ ม พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

20,490 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

18. โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 9,270 กลุ่มอ านวยการ 
19. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 18,100 กลุ่มอ านวยการ 
20. โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร 10,600 กลุ่มอ านวยการ 
21. โครงการซ่อมแซมป้ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง 
 
 

75,000 กลุ่มอ านวยการ 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 นโยบายที่ 4ด้ำนประสิทธิภำพ 

22. โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New 
GFMIS Thai ส าหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ
ผ่านระบบ Online 

14,400 กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 
 

23. โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

82,380 กลุ่มนโยบายและแผน 

24. โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติ งานในหน้าที่
ต าแหน่ งผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

135,840 กลุ่มนโยบายและแผน 

25. โครงการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน สพป.
อ่างทองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

26. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย 
กลยุทธ์จุดเน้นสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

91,080 กลุ่มนโยบายและแผน 

27. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาและส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาอ่างทอง 

94,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

28. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

29. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

47,920 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

30. โครงการจัดสร้างเอกสารการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

25,150 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

31. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 65,000 กลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

32. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

340,200 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

33. โครงการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

106,850 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

34. โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ า
อาวุโสประจ าปีงบประมาณ 2564 

167,260 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

35. โครงการการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
2564 

26,720 หน่วยตรวจสอบภายใน 

36. โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)   17,800 กลุ่มอ านวยการ 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

37. โครงการจ้างเหมาพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานท าความสะอาด 
(ทั้งภายในและภายนอกอาคาร) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

72,000 กลุ่มอ านวยการ 

38. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 16,000 กลุ่มอ านวยการ 

39. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
บุคลากรสพป.อ่างทอง 

63,420 กลุ่มอ านวยการ 

40. โครงการประเมินตั วชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3,250 กลุ่มอ านวยการ 

41. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

21,000 กลุ่มอ านวยการ 

42. โครงการประชุมเชิ งปฏิบั ติการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

4,800 กลุ่มอ านวยการ 

43. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 6,500 กลุ่มอ านวยการ 

 รวมงบประมาณ 4,999,946  
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         ส่วนที่ 7 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สู่การปฏิบัติ 
  

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด าเนินการโดยใช้การบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA) ประกอบไปด้วย 
การวางแผน (Plan - P) การปฏิบัติตามแผน (Do - D) การตรวจสอบ (Check - C) และการปรับปรุง (Act - A) 
ดังนี้  
  ขั้นตอนที่  1  การวางแผน (Plan - P) 
  1.ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานตามภารกิจ4 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยน าผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานตามภารกิจ 4 ด้าน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผลการด าเนินงาน
ของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและก าหนดจุดเน้น
และเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
 3. แจ้งกลุ่มและหน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด าเนินการจัดท าโครงการ กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา 
 4. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
  ขั้นตอนที่  2  การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
   1. แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง และสถานศึกษาทราบเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน    

2. ประชุมชี้แจงในการประชุมทีมบริหาร การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
   3. ก าหนดแนวทางในการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โดยให้มีและใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ และให้สถานศึกษาจัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
   4. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ เพื่อก ากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน  
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  ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบ (Check - C) 
   1. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ตามปฏิทินที่ก าหนดเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและรวบรวมข้อมูลอ่ืน
รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง 
และพัฒนาต่อไป 
  2. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ตามระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ: eMENSCRระบบติดตามประเมินผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
รอบ 3,6,9,12 เดือนและรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของส านักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ขั้นตอนที่  4 การปรับปรุง (Act - A) 
 น าผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีงบประมาณถัดไป 
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ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 แจ้งทุกลุ่มภารกิจสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่งกลุ่มนโยบายและแผน 
ตุลาคม 2563 

2 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมการ
จัดการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มกราคม 2564 

3 ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อทบทวนทิศทางการด าเนินงาน มกราคม 2564 
4 จัดท าปฏิทินและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
มกราคม 2564 

5 แจ้งกลุ่มภารกิจจัดส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มนโยบายและแผน มกราคม 2564 
6 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 น าเสนอและพิจารณาโครงการที่จะบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มกราคม 2564 

7 ประชุมจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มกราคม 2564 
8 น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อฝ่ายบริหาร มกราคม 2564 
9 น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
กุมภาพันธ์ 2564 

10 จัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้เกี่ยวข้อง กุมภาพันธ์ 2564 
11 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 10 มกราคม 2564 
12 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 10 เมษายน 2564 
13 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 10 เมษายน 2564 
14 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 10 เมษายน 2564 
15 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 กันยายน 2564 

 
        *อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

------------------------------------ 
ค าชี้แจง  แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เป็นแบบติดตามและประเมินผลโครงการ   
            โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ ผลการรายงานจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
การจัดการศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนการท างานในปีต่อไป 
1. โครงการ .......................................................................................................... .............................................. 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ....................................................... กลุ่ม .......................................... ............................ 
3. สนองยุทธศาสตร์................................................................................................  

นโยบาย สพฐ. ....................................................................................................  
4. วัตถุประสงค์ 
   1) ............................................................ .......................................................................................................  
   2) .......................................................................................................................... ......................................... 
   3) .......................................................................................................................... ......................................... 
5. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
    1) ............................................................................................................................................................... ... 
    2) ........................................................................................................................ .......................................... 
    เชิงคุณภาพ 
    1) .......................................................................................................................... ........................................ 
    2) .................................................................................................................................................. ............... 
6. งบประมาณ ............................บาท เบิกจ่ายแล้ว .................................. บาท คงเหลือ............ ..............บาท 
7. ผลการด าเนินการ 
    1) .......................................................................................................................... ........................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
    2) .......................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
    3) .................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
    4)   บรรลุวัตถุประสงค์                                           ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
8. ปัญหา/อุปสรรค 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
9. แนวทางแก้ไข 
    .......................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. .......................................... 
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10. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
      ............................................................................................................................. ....................................... 
      ......................................................................................................................................... ........................... 

....................................................................................................... .............................................................. 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณทุกท่าน 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.อ่างทอง 
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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 มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากร

วัยเรียนตั้งแต่ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒– 256๕ ส าหรับเป็น
กรอบทิศทางในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนดังกล่าว รวมไปถึงเป็นกรอบทิศทางในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ได้ผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตามหลักและแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) ภายใต้บริบทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดอ่างทอง ตลอดจนความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นด้าน
การศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งส่งผลให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไม่สามารถสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ นโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษารวมถึงเป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) แนวทางการรายงานผลตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) นโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 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 าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 – 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
และส 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 ทองศักดิ์ 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 
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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) แผนระดับรอง 
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. นางสาวสุประวีณ์  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 
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/๕. คณะกรรมการ.... 

 

มีหน้าที่ 1. ศึกษาวิเคราะห์กลั่นกรองสรุปและประมวลผลยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนระดับรอง ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง และหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

2. ก าหนด (ร่าง) วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมหลักขององค์กรเป้าหมายกลยุทธ์ จุดเน้นการด าเนินงาน 
รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

3. ด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ 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 ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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/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 แผนการศึกษาแห่ งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ได้มีการวิเคราะห์
กลั่นกรอง สรุปและประมวลผลไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองแล้ว 
มาจัดท าเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

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 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ ฯ 
                      4. ด าเนินการในเรื่องอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.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 
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/3. พิจารณา... 

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 านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
   2. ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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/6. นางอัมพรรณ... 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนต่อไป 
6. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง 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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
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 
5. นางอรนุช ชูเทียน นักวิชาการพัสดุช านาญการ กรรมการ 
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6. นางอัมพรรณ หอมกรุ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวพิธาร จริยาปัญญาพร เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ขอยืมเงินราชการ จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



100 

 

คณะท างานจัดท าเอกสารปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
 

ที่ปรึกษา 
 นายมงคล  รุ่งสว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
คณะท างานจัดท าเอกสาร 

นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางไพฑูรย์  จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 




