


คํานํา                          
   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545           

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  มีจุดมุงหมายมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษย ที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีความรู และอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข  การดําเนินการเพื่อให

บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น การวางแผนมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการวางแผน

กลยุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพราะแผนเปนกรอบทิศทางและเครื่องมือในการบริหารจัด

การศึกษา  ตลอดจนเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการสรางโอกาสและสงเสริมใหเกิดการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหาและพัฒนาการศกึษาอยางยั่งยนื 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงไดจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2565-2568)  ขึ้น ซึ่งมีการวิเคราะหความสอดคลองกับกรอบ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกรอบ  แนวคิดทิศทางนโยบาย/กล

ยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้ง  การวิเคราะหและสังเคราะหจาก

รายงานสัมฤทธิผลการบริหารจัดการศึกษา  ตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่ง

ไดนําผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ  รวมทั้งปญหา  อุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา  เพื่อมา

เปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2568 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือ

ในการจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครัง้นี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  

จะเปนแนวทางในการผลักดันการนํากลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของไปสูการปฏบิัตจินเกดิผลสําเร็จอยาง

เปนรูปธรรมและเปนเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตอไป 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

                                                            พฤศจิกายน   2564 
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สวนท่ี  1 

บทนํา 
 

ความเปนมา 

  จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญของประเทศไทย  ไดเกิดขึ้นตามเจตนารมณของ

ทุกฝายในสังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนที่มา

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหมีมาตรฐานและจัดไดอยาง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและจากพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา คือ 

ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการ             

เปนหนวยงานเดียวกันคือ กระทรวงศึกษาธิการ   โดยกําหนดโครงสรางใหญ เปนระดับกระทรวงและ

ระดับเขตพื้นที่การศกึษาขึ้น 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  มหีนาที่รับผิดชอบบริหารจัด

การศึกษาขัน้พื้นฐานแกประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ครอบคลุม

พื้นที่  5  อําเภอ คือ  อําเภอกุดชุม อําเภอเลิงนกทา อําเภอไทยเจริญ อําเภอปาติ้ว และอําเภอทรายมูล 

มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 183 โรงเรียน ปจจุบันตั้งอยูที่ถนนวารีราชเดช ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม  

จังหวัดยโสธร  

   

  ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงไดจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพขึ้นโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ความรูความสามารถของครู  

ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และสรางความเขมแข็งเขตพื้นที่และสถานศึกษาอยางเรงดวนและ

จริงจังภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จึงไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี

กรอบกฎหมายที่สําคัญทางการศกึษา  ไดแก นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรปฏรูิปการศึกษาทศวรรษ

ที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธกิาร  กลยุทธ/จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน

แนวทางในการพัฒนาบนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศ บริบทของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 2 ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย องคกรภาครัฐและเอกชน โดยมกีระบวนการ

วางแผนอยางเปนระบบครบวงจร  บุคลากร และผูมีสวนรวมในการวเิคราะหและสังเคราะหแผนพัฒนา  

ทําใหไดวสิัยทัศนที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่หลากหลายและกวางขวางมพีันธกิจที่

สนับสนุนเพื่อใหวิสัยทัศนเปนความจริงได และเกิดประโยชนตามเปาประสงค  รวมทั้งการนําแผนกล

ยุทธไปสูการปฏิบัติ  โดยใชกรอบของ Balanced  Scorecard : BSC  และเพื่อใหการดําเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  จึงไดนําแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธมาจัดทําเปน

แผนปฏบิัตกิารในแตละป 

  
 



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พ.ศ. 2565-2568 หนา 3 

 

 

    สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก

ประชากรวัยเรยีนครอบคลุมใน 5 อําเภอ  คอื อําเภอกุดชุม อําเภอเลงินกทา  อําเภอไทยเจรญิ  อําเภอ

ปาติ้ว และอําเภอทรายมูล  มอีาณาเขตตดิตอกับอําเภอตาง ๆ  ดังนี้ 

ทศิเหนอื              ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร      

ทศิใต                  ตดิตอกับอําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร              

ทศิตะวันออก        ตดิตอกับจังหวัดอํานาจเจรญิ              

ทศิตะวันตก          ตดิตอกับจังหวัดรอยเอ็ด 

สําหรับแผนที่แสดงอาณาเขตของเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 ปรากฏดังภาพที่ 1 

ดังนี้ 
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  สภาพการจัดการศึกษา 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา 

๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มอีํานาจหนาที่ ดังนี้ 

   1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให

สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ

ตองการของทองถิ่น 

    2. วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต

พื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ 

ตดิตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

   3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศกึษา 

   4. กํากับ ดูแล ตดิตาม และประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พื้นฐานและในเขตพื้นที่การศกึษา 

   5. ศกึษา วเิคราะห วจัิย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

   6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจัด  และพัฒนาการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

   7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาและประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

   8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา 

   9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต

พื้นที่การศกึษา 

   10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศกึษา 

   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศกึษาธกิารในเขตพื้นที่การศกึษา 

   12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่

ของผูใดโดยเฉพาะ หรอืปฏบิัตงิานอื่นตามที่มอบหมาย 
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โครงสรางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 แบงเปน  9 กลุมงาน   1  หนวย  ดังน้ี 

1. กลุมอํานวยการ 

2. กลุมบรหิารงานบุคคล 

3. กลุมนโยบายและแผน 

4. กลุมสงเสรมิการจัดการศกึษา 

5. กลุมนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

6. กลุมบริหารงานการเงนิและสนิทรัพย 

7. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

8. กลุมสงเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

9. กลุมกฎหมายและคดี 

10. หนวยตรวจสอบภายใน 

ในแตละกลุมงาน  มขีอบขายภารกจิ ดังนี้  

 ๑. กลุมอํานวยการ  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบ 

บริหารองคการ การประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ   ในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาท  ภารกิจ อํานาจหนาที่ไดอยางเรียบรอย  

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลบนพื้นฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการ ขอมูล

ขาวสาร สื่ออุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา

บรหิารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัวมคีุณภาพ ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  มอีาํนาจหนาที่ดังตอไปนี้  

   ๑.๑  ปฏบิตังิานสารบรรณของสํานักงานเขต 

    ๑.๒  ดําเนนิการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ 

    ๑.๓  ดําเนนิการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดลอมและยานพาหนะ 

    ๑.๔  จัดระบบบรหิารงานการควบคุมภายในและพัฒนาองคกรสํานักงาน 

    ๑.๕  ประชาสัมพันธ  เผยแพรกจิการและผลงานของสํานักงานเขตและสวนราชการในสังกัด 

    ๑.๖  เผยแพรและใหบรกิารขอมูลขาวสาร 

    ๑.๗  ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศกึษา 

    ๑.๘  ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ 

     ๑.๙  ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตที่มิใชงานของสวน

ราชการใดโดยเฉพาะ 

                    ๑.๑๐  สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขต  สถานศึกษา และ

หนวยงานการศกึษา 

                    ๑.๑๑  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรอืที่ไดรับมอบหมาย 
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  ๒. กลุมบรหิารงานบุคคล  เปนการบรหิารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศกึษาเนนมาตรการจูงใจ          

ใหขาราชการและบุคลากรทางการศกึษาปฏบิัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการ

กระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวเกิด

ความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผูปฏิบัติไดรับการพัฒนา  มีความรู

ความสามารถ มขีวัญกําลังใจนําไปสูการบรกิารครูและบุคลากรทางการศกึษา  ตามหลักการบรหิารแบบ

มุงผลสัมฤทธิ ์ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของผูเรยีนมมีอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 ๒.๑  วางแผนอัตรากําลัง  กําหนดตําแหนงและวทิยฐานะ 

   ๒.๒  สรรหา บรรจุ แตงตั้ง  ยาย  โอน  และการออกจากราชการของขาราชกรครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

 ๒.๓  ดําเนนิงานบําเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัต ิ

   ๒.๔  พัฒนาบุคลากร สงเสรมิ ยกยอง เชิดชูเกยีรต ิและพัฒนามาตรฐานวชิาชีพจรรยาบรรณ 

 ๒.๕  ดําเนนิงานวนิัย  อุทธรณ  รองทุกข  และการดําเนนิคดขีองรัฐ 

 ๒.๖  ปฏบิัตงิานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศกึษา 

   ๒.๗  จัดทํามาตรฐาน ณ ภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นตํ่าและเกณฑการประเมินผล

งาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของสํานักงานเขต 

   ๒.๘ ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาเพื่อเสนอ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

   ๒.๙ ปฏบิัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรอืที่

ไดรับมอบหมาย 

   ๓. กลุมนโยบายและแผน  เปนหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิง

นโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศกึษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศกึษาชาตมุิงเนนผลสัมฤทธิ์

ของงาน  ตามยุ ทธศาสตร เป นสํ าคัญ  (Strategic Result Based Mangement : SRBM) ใช ระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร(SPBB) โดยเนนความโปรงใสทันสมัยความรับผิดชอบที่

ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) การบริหารที่

สนับสนุนที่ใชในโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการ

ดําเนนิการตามแผนการกํากับตดิตามผล  อยางเปนระบบ  มอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

   ๓.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

จัดการศกึษา 

   ๓.๒ จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐาน

การศกึษาแผนการศกึษา  แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พื้นฐานและความตองการของทองถิ่น 
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   ๓.๓ วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจงการ

จัดสรรงบประมาณ 

   ๓.๔  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใชจายงบประมาณ และผล

การปฏบิัต ิตามนโยบายและแผน 

   ๓.๕  ดําเนนิการเกี่ยวกับการจัดตัง้  ยุบ  รวม  เลกิ  และโอนสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

   ๓.6  ปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

    ๔.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานที่สงเสรมิและสนับสนุนใหสถานศึกษาใน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเนนการบูรณา

การการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ไปสูการศึกษาตลอดชีพ  นํา

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประกอบการเรียนการสอน  สงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให

สมบูรณ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษาที่จะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ  ดอย

โอกาสพิการและมคีวามสามารถพเิศษ  อกีทัง้สงเสรมิใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  

สถานประกอบการ  องคกรปกครอง สวนทองถิ่นและเอกชน รวมจัดการศกึษาที่สงผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูเรยีน  มอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 ๔.๑  สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  

 ๔.๒  สงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องคกร

ชุมชน  องคกรวชิาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

 ๔.๓  ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา

สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศกึษา 

   ๔.๔  สงเสรมิการจัดการศกึษาสําหรับผูพกิาร  ผูดอยโอกาสและผูมคีวามสามารถพเิศษ 

   ๔.๕  สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  

เนตรนารี  ผูบําเพ็ญประโยชน  นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก 

และเยาวชน  และงานกจิการนักเรยีนอื่น 

   ๔.๖  สงเสรมิสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

   ๔.๗  สงเสรมิงานกจิกรรมพเิศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   ๔.๘  ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด  และสงเสริมปองกัน  

แกไขและคุมครองความประพฤตนัิกเรยีนและนักศกึษา  รวมทัง้ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

    ๔.๙  ดําเนนิงานวเิทศสัมพันธ 

   ๔.๑๐  ประสานสงเสรมิการศกึษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

๔.๑๑  สงเสรมิแหลงการเรยีนรู  สิ่งแวดลอมทางการศกึษาและภูมปิญญาทองถิ่น 
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   ๔.๑๒  ประสานและสงเสรมิสถานศึกษาใหมบีทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   ๔.๑๓  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรอืที่ไดรับมอบหมาย 

   ๕. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกลุมงานดําเนินการ

เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการ

บรหิาร และการจัดการศกึษา   เพื่อใหสถานศกึษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรยีนการ

สอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเปนฐานสงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู  ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา มีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ประสาน  สงเสรมิ  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน  หลักสูตร

การศกึษาระดับกอนประถมศกึษาและหลักสูตรการศกึษาพเิศษ 

 ๕.๒  ศกึษา วเิคราะห วจัิย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรยีนรูของผูเรยีน 

 ๕.๓ วิจัย  พัฒนา  สงเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ                

การประเมนิผลการศกึษา 

 ๕.๔  วิจัย  พัฒนา  สงเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

รวมทัง้ประเมนิ  ตดิตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 ๕.๕  นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา 

 ๕.๖  ศกึษา  วเิคราะห  วจัิย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนเิทศทางการศกึษา 

 ๕.๗  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศกึษาของเขตพื้นที่การศกึษา 

 ๕.๘  ปฏิบัตงิานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

๖.  กลุมบรหิารงานการเงินและสนิทรัพย  มอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 ๖.๑  ดําเนนิงานเกี่ยวกับงานบรหิารการเงิน 

 ๖.๒  ดําเนนิงานเกี่ยวกับงานบรหิารงานบัญชี 

 ๖.๓  ดําเนนิงานเกี่ยวกับงานบรหิารงานพัสดุ 

 ๖.๔  ดําเนนิงานเกี่ยวกับงานบรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย 

 ๖.๕  ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งาน

พัสดุและ งานบรหิารสนิทรัพย 

 ๖.๖  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พ.ศ. 2565-2568 หนา 9 

 

๗.  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 ๗.๑  ดําเนนิงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตัง้ 

 ๗.๒  ดําเนนิงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏบิัตงิาน 

 ๗.๓  ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ 

 ๗.๔  ปฏิบัติงานสงเสรมิ สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกยีรตขิาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

 ๗ .๕   ดํ า เนิ นการเกี่ ย วกั บการลาศึกษาต อ  ฝกอบรม  หรือปฏิบั ติ การวิ จั ย

ภายในประเทศหรอืตางประเทศ 

 ๗.๖  ศกึษา วเิคราะห วจัิย และเสรมิสรางระบบเครอืขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 ๗.๗  ปฏบิัตงิานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 
 

   ๘.  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

มอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 ๘.๑  ศกึษา วเิคราะห ดําเนนิการและสงเสรมิการจัดการศกึษาทางไกล 

 ๘.๒  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ  

การจัดการศกึษา 

 ๘.๓  ดําเนนิการงานสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจัดการศกึษา 

 ๘.๔  ดําเนนิการวเิคราะห และปฏบิัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 ๘.๕  สงเสรมิ สนับสนุน และดําเนนิงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๘.๖  ปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

9. กลุมกฎหมายและคด ี  มอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 9.1  สงเสรมิ สนับสนุน พัฒนาการมวีนัิยและรักษาวนิัย 

 9.2  ดําเนนิการสบืสวนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

 9.3  ดําเนนิการสอบสวนเกี่ยวกับวนิัยและการตรวจพิจารณาวนัิย 

 9.4  ดําเนนิการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพจิารณาอุทธรณ 

 9.5  ดําเนนิการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพจิารณารองทุกข 

 9.6  ดําเนนิการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ 

 9.7 ดําเนินการเกีย่วกับงานคดปีกครอง คดแีพง คดอีาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 

 9.8  ดําเนนิการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
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 9.9  ศกึษา วเิคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมนิผลเพื่อพัฒนางาน

กฎหมาย และงานคดีของรัฐ 

  9.10 ปฏบิัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ          

หรอืที่ไดรับมอบหมาย 

10.   หนวยตรวจสอบภายใน   มอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 10.1  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพยสนิ 

 10.2  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการเปรยีบเทียบ

กับผลผลติ หรอืเปาหมายที่กําหนด 

 10.3  ดําเนนิงานเกี่ยวกับการประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

 10.4  ดําเนนิการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 

 10.5 ปฏิบัติงานรวมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

หรอืที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี

คุณภาพ และมาตรฐานเทาเทยีมกัน โดยมปีรมิาณงาน ผลการดําเนนิงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ปรมิาณงาน  (ขอมูล 25 มถิุนายน ๒๕๖4)  

      สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวน ๑๓5 แหง จัดการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาถงึระดับมัธยมศกึษาตอนตน ม ีจํานวน ๔๘ แหง รวมทัง้สิ้น ๑๘3 แหง (๕ อําเภอ) 

๑.  จํานวนโรงเรยีนจําแนกรายอําเภอ (ขอมูลพื้นฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 

 

ท่ี 

 

อําเภอ 

สังกัด 
 

รวม 
สพป. 

สพม. อปท. เอกชน ตชด. สํานักพระพุทธศาสนา 

โรงเรยีน สาขา 

๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒ - - - ๑ ๒๗ 

๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔ ๒ 1 - - ๕6 

๓ ปาติ้ว 29 - ๒ - - - - ๓1 

๔ เลงินกทา 58 - ๕ ๓ ๓ ๑ ๑ ๗1 

๕ ไทยเจรญิ ๒3 - ๒ - ๔ - - 29 

 

รวม 

๑๘2 1 - - - - - - 

๑๘3 ๑๕ ๕ 8 ๑ ๒ ๒๑4 

 

  2. จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตามอําเภอ  (ขอมูลพื้นฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 

อําเภอ 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูอํานวยการ ขาราชการครู 
ลูกจางสายงาน

การสอน 

ลูกจางสายงาน

สนับสนุนการสอน 

อําเภอกุดชุม 41 311 21 66 

อําเภอเลงินกทา 54 445 36 74 

อําเภอไทยเจรญิ 21 116 8 29 

อําเภอทรายมูล 19 110 10 28 

อําเภอปาติ้ว 24 146 11 34 

รวม 159 1,128 86 231 
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   3. จํานวนนักเรยีน ระดับปฐมวัย แยกตามเพศ  ปการศึกษา 2563 ของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ขอมูลพื้นฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรยีน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาล 1 60 45 105 

อนุบาล 2 890 805 1,695 

อนุบาล 3 894 924 1,818 

รวม 1,844 1,774 3,618 

  4. จํานวนนักเรยีน ระดับประถมศึกษา  แยกตามเพศ  ปการศึกษา 2564 ของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ขอมูลพื้นฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรยีน 

ชาย หญงิ รวม 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 1,022 919 1,941 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 2 1,059 1,009 2,068 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 3 1,193 1,090 2,283 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 4 1,121 1,082 2,203 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 1,062 1,078 2,140 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 6 1,096 1,015 2,111 

รวม 6,553 6,193 12,746 

  5. จํานวนนักเรยีน ระดับมัธยมศึกษา  แยกตามเพศ  ปการศึกษา 2564 ของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ขอมูลพื้นฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรยีน 

ชาย หญงิ รวม 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 383 275 658 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 381 283 664 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 355 291 646 

รวม 1,119 849 1,968 
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ผลการดําเนนิงาน  

จากการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  สรุปผลไดดังนี้ 

๑. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-Net) รายวิชา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  และช้ัน

มัธยมศึ กษ าป ที่  ๓  ผลการทดสอบ ระดั บ ชาติ ค วามสามารถพื้ นฐาน  (National Test : NT)                 

ช้ันประถมศึกษาปที่  3 และผลการทดสอบการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  

(Reading Test : RT) ช้ันประถมศกึษาปที่ 1  ปการศกึษา  ๒๕61 – ๒๕63 ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 

Test : O – NET) ช้ันประถมศึกษาปที่  6  จําแนกรายกลุมสาระการเรียน รูหลัก                

ปการศกึษา 2561 – 2563 

สาระการเรยีนรู คะแนนเฉลี่ย คะแนน 

คาพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ภาษาไทย 51.65 45.12 51.52 +6.40 

คณติศาสตร 32.35 29.31 27.10 -2.21 

วทิยาศาสตร 37.58 32.81 35.38 +2.57 

ภาษาอังกฤษ 32.46 28.28 34.05 +5.77 

เฉลี่ย 38.51 33.88 37.01 +3.13 

ตารางที่ ๒  แสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน (Ordinary National Educational  

Test:O–NET) ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 จําแนกรายกลุมสาระการเรยีนรูหลัก ปการศกึษา 2561 – 2563 

สาระการเรยีนรู คะแนนเฉลี่ย คะแนน 

คาพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ภาษาไทย 47.76 50.27 50.29 +0.02 

คณติศาสตร 24.27 20.90 20.53 -0.37 

วทิยาศาสตร 33.56 28.62 27.36 -1.26 

ภาษาอังกฤษ 26.58 27.87 29.09 +1.22 

เฉลี่ย 33.04 31.91 31.91 -0.1 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบระดับชาตคิวามสามารถพื้นฐาน  (National Test : NT)                 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 3 จําแนกตามดานความสามารถ ปการศึกษา ๒๕61 – ๒๕63 

สาระการเรยีนรู คะแนนเฉลี่ย คะแนน 

คาพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ดานการอาน 48.49 42.21 40.27 -1.94 

ดานคํานวณ 43.31 42.59 48.35 -5.76 

ดานคดิวเิคราะห 43.78 - - - 

เฉลี่ย 45.19 42.40 44.30 -1.91 

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดสอบการประเมนิความสามารถดานการอานของผูเรยีน  (Reading Test : 

RT) ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 จําแนกตามดานความสามารถ ปการศึกษา ๒๕61 – ๒๕63 

สาระการเรยีนรู คะแนนเฉลี่ย คะแนนคา

พัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ดานการอานออกเสยีง 69.74 67.74 78.97 +11.5 

ดานการอานรูเรื่อง 73.27 74.66 77.04 +2.38 

เฉลี่ย 71.51 71.07 78.02 +13.88 

 

   ๑.๒  ผูเรียนไดรับการฝกฝน  และพัฒนาดานการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมี

วจิารณญาณ 

  ๑.๓  หนวยงานทุกระดับไดดําเนินการสงเสริม  สนับสนุนใหเกิดทักษะการอานและ

การแสวงหาความรู ขึ้นกับผูเรยีนอยางตอเนื่อง  

  ๑.๔  อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุที่ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ สงผลตอพฤติกรรมของ

นักเรยีนที่ไมพงึประสงค 

  ๑.๕  การจัดการเรียนรูบางสวนไมสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของ

นักเรยีน ครูยังขาดทักษะการใชสื่อ  และเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการเรยีนรู 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ.  

    การประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2     

ไดดําเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังตารางที่ 5 – 6 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ปการศกึษา 2564  

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมนิ รวม 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดเีลศิ ยอดเยีย่ม 

ปฐมวัย - - 66 88 26 180 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน - - 78 91 12 181 

 

ตารางท่ี 6  แสดงผลการประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา การประเมนิคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับปฐมวัย จํานวน 29 โรงเรยีน        

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมนิ รวม 

ปรับปรุง พอใช ด ี   

มาตรฐานที่ 1 - 6 23   29 

มาตรฐานที่ 2                   

มาตรฐานที่ 3                  

- 

- 

4 

4 

25 

25 

  29 

29 

หมายเหตุ  โรงเรยีนปาติ้วรมโพธาภนิันทนุกูลไมไดจัดการเรยีนการสอนระดับปฐมวัย 

ตารางท่ี 7  แสดงผลการประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา การประเมนิคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับปฐมวัย จํานวน 30 โรงเรยีน        

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมนิ รวม 

ปรับปรุง พอใช ด ี   

มาตรฐานที่ 1 - 4 26   30 

มาตรฐานที่ 2                   

มาตรฐานที่ 3                  

- 

- 

3 

5 

27 

25 

  30 

30 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ  

ตารางท่ี 7  ผลการประเมนิตัวชี้วัดตามาตรฐานการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ

หรอืระบบ KRS (KPI Report System)  ป ๒๕๕9 - ๒๕63 

ป 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมายเหตุ 
คาคะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 

๒๕๕๙ ๔.๔๖๕๔๑ ๘๙.๓๐๘๒  

2560 4.66573 93.3146  

2561 4.18991 83.7982  

2562 3.70102 74.0204  

2563 4.38256 87.6512  

ท่ีมา : ระบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการหรอืระบบ KRS (KPI Report System) 

 

๒.  ดานโอกาสทางการศึกษา 

        ประชากรวัยเรียนบางสวนไมสามารถเขาถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผูที่อยูใน

ทองถิ่นหางไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง  มเีด็กออกกลางคันรอยละ ๐.๐๒ 

๓.  ดานประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ 

  ๓.๑ การกระจายอํานาจจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ยังไม

เปนไปตามเจตนารมณ  ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญขาด

ประสทิธภิาพ 

  ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรยังไมตรงกับความตองการในการพัฒนาของหนวยงานและผูรับการพัฒนา 

  ๓.๓ การใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม

สัมพันธกับคุณภาพนักเรยีน 

  ๓.๔ โรงเรียนบางแหงมีครูไมครบตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิ

ตามกลุมสาระการเรยีนรูสําคัญ และครูมภีาระงานอื่นนอกเหนอืจากงานสอน 
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แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา 

1. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรยีน 

   ๑.๑  พัฒนาฐานขอมูลการรับนักเรียน และการติดตามเด็กเขาเรียน ประสานความ

รวมมอืกับ หนวยงานทางการศกึษาอื่น กรมการปกครอง และกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น 

   ๑.๒  สรางความตระหนักและใหความรูกับผูปกครอง พนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตาม  

พระราชบัญญัตกิารศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   ๑.๓  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค

บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   ๑.๔  จัดทําเขตบริการของโรงเรียนรวมกันทั้งเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่นที่มีเขตบริการ

ตอตอกันและหนวยงานอื่นที่จัดการศกึษาภาคบังคับ 

    ๑.๕  จัดทําบันทึกขอตกลงกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขามามสีวนรวมในการจัดการศกึษาใหเด็กที่มปีญหาในการศกึษาในระบบ 

๑.6  เสรมิสรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนใหเขมแข็ง 

2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน NT และ O-NET ใหสูงขึ้น 

๒.๒  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในทุกกลุมสาระการเรยีนรู 

๒.๓  สงเสรมิและรวมจัดระบบประกันภายในของทุกโรงเรยีนใหเขมแข็ง 

๒.๔  จัดตัง้กลุมเครอืขายโรงเรยีนดานวชิาการ 

๒.๕    สงเสรมิสนับสนุนใหครูผลตินวัตกรรมทางการศกึษา ๑ คน / ๑ นวัตกรรม / ๑ ปการศกึษา 

๒.๖  จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูดานวชิาการ 

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

   ๓.๑  นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดทําฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทาง   

การศกึษา 

   ๓.๒  พัฒนาผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับ

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ๓.๓  พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะ ตรงตาม

มาตรฐานวชิาชีพสามารถจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

   ๓.๔  เสริมสรางทักษะดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ

แสวงหาความรูแกบุคลากรในสังกัด 

   ๓.๕  สงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

๓.๖  สรางขวัญและกําลังใจ ความกาวหนา และความม่ันคงในวชิาชีพ 
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  4. การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและการจัด

การศึกษา 

   ๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามบทบาทหนาที่ขององคคณะบุคคล ในการ

บรหิารงานของเขตพื้นที่การศกึษา และเนนการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ 

๔.๒  สงเสรมิใหสถานศึกษา เปนผูนําในการพัฒนาชุมชน และศูนยวชิาการชุมชน 

   ๔.๓  สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคการเอกชน 

องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น จัดการศึกษาไดตามที่กฎหมาย

กําหนด 

  5. การพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารการจัดการศึกษา 

   ๕.๑  สรางกระบวนการทํางานใหมีความโปรงใสเปนธรรม คุมคาและตรวจสอบได 

และเปนไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

   ๕.๒  พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

   ๕.๓  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกดานที่ใชในการบรหิารจัดการศกึษา 

ถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน 

   ๕.๔  สรางวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให

สอดคลองตอการปฏบิัตหินาที่สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมปีระสทิธภิาพ 
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สวนที่  2 

ทิศทางการพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สวนที่  2 

ทศิทางการพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดในมาตรา 10 ถึงการจัด

การศึกษาที่ “ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบ

สองปที่ รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และตอมาในป พ.ศ. 2560 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดในมาตรา 54 ให “รัฐตองดําเนนิการให

เด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี

คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะตนสังกัดของ

สถานศึกษาของรัฐกวา 29,948 แหง (ขอมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) ซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ จึงมีภารกิจสําคัญในการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา

จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการไดรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผูเรียน และ

เพื่อบรรลุภารกิจขางตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดมีการจัดทําแผนและ

ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทิศทางดังกลาว โดยสอดคลองกับตามนโยบายและ

แผนระดับชาตขิองรัฐบาลมาอยางตอเนื่อง 

  ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนก

แผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ 

ใชเปนกรอบ ในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ไดแก แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความ

ม่ันคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานของแผนระดับที่ 1 และ 

2 ใหบรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไว หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณีหรือ

อนุสัญญาระหวางประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2 เปนแผนที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาตเิสนอ  

  นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ โดยจัดทําเปนแผนหาป และตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ

คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยในวาระเริ่มแรก ใหแผนปฏิบัติราชการ

การของสวนราชการเปนแผนหาป ใหจัดทําเปน แผนสามป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2565 
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   ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ระยะหาป ในวาระแรกไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) โดย

การศึกษา วิเคราะห  ความสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนระดับที่  1 และแผนระดับที่  2 ตามที่

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดทําขึ้น

เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทาง และเปาหมายในการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ บรรลุ

วิสัยทัศนที่กําหนดรวมกัน โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทํารายละเอียด

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏบิัตไิดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มี

ผลลัพธเปนรูปธรรม และตอบสนองตอการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการ

ปฏรูิปประเทศเขาสูระบบตดิตาม และประเมนิผลแหงชาต ิ(eMENSCR) 

กรอบแนวคิด 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนกฎหมายสูงสุดในการ

ปกครองประเทศที่ยังคงเจตนารมณยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

โดยไดระบุขอมาตรา ที่ตองนําไปใชบังคับในการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษา และการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ดังนี้ 

 1.1 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัย

เรยีนจนจบการศกึษาภาคบังคับอยางมคีุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

 1.2 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อ

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในการดําเนนิการ 

 1.3 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ 

รวมทั้งสงเสริมใหมกีารเรยีนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมอืระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และภาคเอกชน ในการจัดการศกึษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนนิการ กํากับ สงเสรมิและสนับสนุนให

การจัดการศกึษาดังกลาวมคีุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

 1.4 การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมคีวามรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 1.5 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา หรือใหประชาชนไดรับ

การศึกษา รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

ตาม ความถนัดของตน 
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   1.6 ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อม

ล้ําในการศกึษา และเพื่อสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพและประสทิธภิาพครู 

 1.7 ใหดําเนนิการปฏรูิปประเทศในดานการศกึษา ดังตอไปนี้ 

  1.7.1 ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 

เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จติใจ วินัย อารมณ สังคม และสตปิญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บ

คาใชจาย 

   1.7.2 ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศกึษา ตามวัตถุประสงคขอ 1.6 

   1.7.3 ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวชิาชีพครู

และอาจารย ใหไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับ

คาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบ

คุณธรรมในการบรหิารงานบุคคลของผูประกอบวชิาชีพครู 

   1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรยีน

ไดตามความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยให

สอดคลองกันทัง้ในระดับชาต ิและระดับพื้นที่ 

2. ยุทธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาต ิ

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 

ซึ่งกําหนดใหหนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาต ิ

พ.ศ. 2561-2580 โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

พ.ศ. 2561-2580 ประกอบดวยความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียม และ

ความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ การ

พัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง 

เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร 

  การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) 

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 

ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดาน

การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  พ.ศ.2565 – 2568หนา 23 

 

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว

ในยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนที่จัดทําไวเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตาม

ยุทธศาสตรชาต ิโดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏบิัติใหเปนไปตามนัน้ รวมทั้ง

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 2) การ

ตางประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) การทองเที่ยว 6) 

การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) โครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 8) 

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การ

ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการ

เรียนรู 13) การสรางใหคนไทย มีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) 

เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) 

การบรหิารจัดการน้ําทั้งระบบ 20) การบรกิารประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 21) การตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

4. แผนการปฏรูิปประเทศ 

  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูป

ประเทศในดานตางๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ประเทศชาตมิีความสงบเรียบรอย มคีวามสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปน

ธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศ ทัง้นี้ การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาต ิ

ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 12 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการ

แผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 

10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดาน

การศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ไดแก 1) ระบบ

การศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน     3) การลดความเหลื่อมล้ําทางการ

ศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 5) การ

จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสรางของ

หนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน และ 7) การ

ปฏรูิปการศกึษาและการเรยีนรูโดยการพลกิโฉมดวยระบบดจิทิัล 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนด

วัตถุประสงค และเปาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตาม

กรอบยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตรเพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การ

สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง และ

ยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส 8) การพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความรวมมือระหวาง

ประเทศเพื่อการพัฒนา 

6. นโยบายและแผนระดบัชาตวิาดวยความมั่นคงแหงชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565) 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปน

นโยบายและแผนหลักของชาตทิี่เปนกรอบหรอืทศิทางการดําเนนิการปองกัน แจงเตอืน แกไข หรอืระงับ

ยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธํารงไว ซึ่งความม่ันคงแหงชาต ิโดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรหีรือหนวยงานของรัฐ

ใชเปนกรอบแนวทาง หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน 

แผนนิติบัญญัติ การกําหนดยุทธศาสตรหรือแผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาต ิ

แผนบรหิารวิกฤตการณที่เกี่ยวของกับความม่ันคงแหงชาติ หรือกําหนดแผนงานหรอืโครงการที่เกี่ยวกับ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดใหสอดคลองกับ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

19 แผน ไดแก 1) การเสรมิสรางความม่ันคงของมนุษย 2) การขาวกรองและการประเมนิสถานการณ

ดานความม่ันคง 3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  4) การพัฒนาระบบการเตรยีมความพรอมแหงชาต ิ

5) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 6) การสรางความสามัคคีปรองดอง 7) การปองกันและ

แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 9) การ

ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 10) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสราง

ความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความม่ันคง

ทางทะเล 14) การปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ 15) การปองกันและแกไขปญหาความ

ม่ันคงทางไซเบอร 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 17) การรักษาความม่ันคง

ทางพลังงาน 18) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 19) การรักษาความม่ันคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
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7. นโยบายรัฐบาล  

 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร)ี แถลง

ตอรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

แผนดิน จําแนกเปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ดาน 

ประกอบดวย 1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความ

ปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) 

การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 6) 

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจาก

ฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนา

ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา

สิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

ไดแก 1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให

ความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การ

วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 8) การแกไข

ปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 9) การแกไข

ปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต 10) การพัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การ

รับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนนิการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

8. แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ที่สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง เพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช

เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ ซึ่งมสีาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษา

เพื่อความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อสรางขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการ

สรางสังคมแหงการเรยีนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทยีมทางการศึกษาและ 5) 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏบิัตริาชการแตละเรื่องดังกลาว 
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ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผน

ออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการ

จัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน 

 แผนระดับที่ 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาตแิผนการปฏรูิปประเทศ และแผนความม่ันคง 

 แผนระดับที่ 3 หมายถงึ แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานของแผนระดับที่ 1 

และ 2 ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณี

หรอือนุสัญญาระหวางประเทศ 

 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เปนแผนที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติเสนอดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดศึกษา วิเคราะหความ

สอดคลองเช่ือมโยงระหวางแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2563 - 2565 กับแผนทัง้ 3 ระดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรชาต ิ(แผนระดับที่ 1) 

1. ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 1.1 เปาหมาย คนไทยเปนคนด ีคนเกง มคีุณภาพ พรอมสําหรับวถิชีีวติในศตวรรษที่ 21 

 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิ รูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษย 

สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 

นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอน

ประถมศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส  

ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสราง

ศักยภาพครูการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรยีนไดเต็มตามศักยภาพ ทัง้ความรูดานวชิาการ ทักษะอาชีพ ทกัษะชีวติ และมคีุณลักษณะที่พงึประสงค 

2. ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 2.1 เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

 2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

 2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสรางความเสมอภาคทาง

การศึกษา ดวยการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คา

อุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งการ

สนับสนุนคาใชจายดังกลาวเปนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการการศึกษา สําหรับผูมี

รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการ

ศกึษาในระดับพื้นที่พเิศษ ไดแก โรงเรยีนพื้นทีสู่งในถิ่นทุรกันดาร โรงเรยีนพื้นที่เกาะแกง และโรงเรยีนใน

พื้นที่ขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง

ทั่วถงึและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา โดยการสงเสรมิการจัด

การศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) เพื่อสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบรกิารทางการศึกษาที่

มคีุณภาพ 

3. ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

 3.1 เปาหมาย บานเมอืงมคีวามม่ันคงในทุกมติแิละทุกระดับ 

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความม่ันคง 

 3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการ

เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพื้นที่

ดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มี

ความเขาใจซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาเพื่อสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหมพัฒนา

กระบวนการระบบติดตามดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนที่มีปญหายาเสพติดสรางและพัฒนา

ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี  สูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน

กลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทย มคีวามม่ันคงในระยะยาวตอไป 
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 

1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรยีนรู 

 1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล

เพิ่มขึ้น มนีสิัยใฝเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 เปาหมายท่ี 2  คนไทยได รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปญญาดขีึ้น 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล ใหผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ การขับเคลื่อน  การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให

เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลอง

กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ

ทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในดาน

วศิวกรรมศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศ

ญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกร

คุณภาพ ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับ

ตําบล 

 1.1.2 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การ

พัฒนาโรงเรยีนใหมคีุณภาพ 

 เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่

จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง

มปีระสทิธผิลเพิ่มขึ้น  มนีสิัยใฝเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู
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ตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ

ของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสม

กับบริบทของพื้นที่ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการ

พัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียน

เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่มี

คุณภาพ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้ง

อาคารสถานที่ แหลงเรยีนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศกึษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และ

ดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด/ศาสนาสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียนเพื่อผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับของผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรยีนเปนศูนยกลางการเรยีนรูของชุมชน 

 1.1.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การ

พัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

 เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมรีะบบขอมูลเพื่อการสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล ใหผูเรยีนทุกระดับและทุกกลุม ทั้งผูเรียนระดับกอนประถมศกึษา ผูเรยีนระดับการศึกษาภาค

บังคับ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะ

และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการ

จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จําเปน  ในศตวรรษที่ 21 การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษา

ใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผูมี

ความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬาการพัฒนาศูนยโอลิมปกวชิาการ การจัดตั้ง

สถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช

หลักสูตร การเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกร

ปฏบิัตกิาร และ นวัตกรรมคุณภาพ ทีส่อดคลองกับความตองการของประเทศ 
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  1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีิต 

 1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

 เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน

รางกายสตปิญญา และคุณธรรม จรยิธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวติ 

   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานพัฒนาผูเรียนตั้งแต

ระดับกอนประถมศกึษา ถงึมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 1.2.2  แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 

 แนวทางการพัฒนา สงเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาที่มี

คุณภาพ 

 เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ

เขาถงึบรกิารที่มคีุณภาพมากขึ้น 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอน

ประถมศกึษาในพื้นที่การดําเนนิโครงการบานนักวทิยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 1.2.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรยีน/วัยรุน 

 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาค

บังคับ และมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 เปาหมายของแผนยอย วัยเรยีน/วัยรุน มคีวามรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน 

รูจักคิด วเิคราะห รักการเรยีนรู มสีํานกึพลเมอืง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มคีวามสามารถในการ

แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมปีระสทิธผิลตลอดชีวติดีขึ้น 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายใหเอื้อตอการเรยีนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรยีนรูในการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน การ

จางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตอและการมีงานทํา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่

การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงสูสถานศกึษา 
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1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

 1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

 เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมหีลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบใหความ

ชวยเหลอืผูเรยีนกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลอืเปนพเิศษ 

 1.3.2 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม 

 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูที่ตองการ

ความชวยเหลอืเปนพเิศษ 

 เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่

ตองการความชวยเหลอืเปนพเิศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนา

สมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม  สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนใน

พื้นที่พิเศษ ไดแก โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกง และโรงเรยีนในพื้นที่ขางเคยีง

โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยทีางไกลผานดาวเทยีม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล

ผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 

1.4 ประเด็นความมั่นคง 

 1.4.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

 เปาหมาย ประเทศชาตมิคีวามม่ันคงในทุกมติ ิและทุกระดับเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมการจัด

การศึกษา ใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และ

แกไขปญหาชวยเหลอืเด็กที่ตดิยาเสพตดิใหกลับตัวและกลับคนืสูสังคม 

 1.4.2 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความมั่นคง 

 แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มี

ความเขาใจซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกัน

ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบตดิตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและ

เยาวชนที่มีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสราง

มาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย 
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 เปาหมายของแผนยอย 

 1) ภาคใตมคีวามสงบสุขรมเย็น 

  2) ปญหาความม่ันคงที่มีอยูในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการ

บรหิารและพัฒนาประเทศ 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนา

การศึกษา และแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ให

การจัดการศกึษาพื้นที่ดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวถิชีีวติ วัฒนธรรม อาชีพใหเกดิความสมานฉันท 

และรูรักสามัคค ีมีความเขาใจซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางสันตสิุข มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการปองกันและแกไขปญหายา

เสพตดิในสถานศึกษาเพื่อสรางภูมคิุมกันปองกันยาเสพตดิในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม 

พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนที่มีปญหายาเสพติด สรางและ

พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคนืเด็กดสีูสังคม เสรมิสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน

กลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมคีวามม่ันคงตอไป 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

 1.5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

 เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจใน

ความเปนไทยมากขึ้นนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข

และเปนที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมให

นักเรยีน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมกีระบวนการคดิอยางมีเหตุผล 

ซมึซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวด ีภูมใิจในการทําความ

ด ีสรางเครอืขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 

 1.5.2 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต

สาธารณะ และการเปนพลเมอืงที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหมีการ

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี แก

ผูเรยีน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

 เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตาม

มาตรฐานและสมดุลทั้งดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตน

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดขีึ้น 
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 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มแีผนการสงเสริม

ใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมี

เหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจใน

การทําความดี อีกทั้งสรางเครอืขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และ

องคกรที่ทํางาน ดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

1.6 ประเด็นการตอตานการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

 1.6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

 เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมการ

จัดการเรยีนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซื่อสัตยสุจรติ 

 1.6.2 แผนยอยการปองกันการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

 แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหมีการ

ปลูกฝงวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซื่อสัตยสุจรติ 

 เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมวีัฒนธรรมและพฤตกิรรมซื่อสัตยสุจรติ 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา

นวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนํา

เยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการ

ทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย

สุจริตและปองกันการทุจรติทุกรูปแบบ 

2. แผนการปฎรูิปประเทศดานการศึกษา 

2.1 เรื่องการปฏรูิปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรยีน 

 2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพื่อใหเด็กปฐมวัย

ไดรับการพัฒนารางกาย จติใจ วนิัย อารมณ สังคม และสตปิญญาใหสมกับวัย 

 2.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม: การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษากอนประถมศึกษาในพื้นที่ การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพื่อจัด

การศกึษาใหนักเรยีนในระดับกอนประถมศกึษา 

2.2 เรื่องการปฏรูิปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 2.2.1 ประเด็น 

  1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ

บุคคลที่มคีวามตองการจําเปนพเิศษ 

   2) การดําเนนิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 
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   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือสถานศึกษา ที่

ตองมกีารยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 

 2.2.2 กจิกรรมและเปาหมายกจิกรรม 

   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรยีนเฉพาะความ

พิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพื่อใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนา

สมรรถภาพ 

   2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

เพื่อใหเด็กดอยโอกาสไดรับการศกึษา 

   3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

   4) การสงเสรมิใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ไดแก โรงเรียนพื้นที่สูง

ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกง และโรงเรียนในพื้นที่ขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอัน

เนื่องมาจากพระราชดํารใิหไดรับโอกาสทางการศกึษาอยางทั่วถงึและมคีุณภาพ 

   5) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

และเทคโนโลยทีางไกลผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 

 2.2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา จนจบ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 

และอาจารย 

 2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวชิาชีพครู 

 2.3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการ

จัดการเรยีนการสอน สอดรับกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

2.4 เรื่องการปฏรูิปการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ท่ี 21 

 2.4.1 ประเด็น 

   1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมนิเพื่อพัฒนาการเรยีนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

   2) ระบบการประกัน การประเมนิ และการรับรองคุณภาพการศกึษา 

   3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดภิาพของผูเรยีน 

   4) การจัดการศกึษาเพื่อเสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 
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 2.4.2 กจิกรรมและเปาหมายกจิกรรม 

   1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

เพื่อใหผูเรียนและประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง

ทั่วถงึ พรอมทัง้มทีักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

   2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษาที่ยั่งยนื การพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

การจางครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่

หลากหลาย รวมถงึแนวโนมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 

    3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสรางภูมิคุมกัน

ปองกัน ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมใิหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 

ชวยเหลอืกลุมเด็กและเยาวชนที่มีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี

สูสังคม เสรมิสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทย

มคีวามม่ันคง 

   4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให นักเรียน ครู 

ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับ

คุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความด ี

อกีทั้งสรางเครอืขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทํางาน

ดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏรูิปการศึกษาและการเรยีนรูโดยการผลกิโฉมดวยระบบดจิิทัล 

 2.5.1 ประเด็นการปฏรูิปการเรยีนรูดวยดจิทิัลผานแพลตฟอรมการเรยีนรูดวยดจิทิัลแหงชาต ิ

 2.5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี

ทางไกลผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 

3. แผนการปฎรูิปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

3.1 เรื่องการปองกันและเฝาระวัง 

 3.1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการ

ทุจรติและประพฤตมิชิอบ โดยความรวมมอืระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 3.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนา

นวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหารครู และ

บุคลากรทางการศกึษา 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 

4.1 วัตถุประสงค 

 ที่ 4.1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ

วินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน 

ตลอดจนเปนคนเกงที่มทีักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวติ 

 ที่ 4.1.2 เพื่อใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน

การเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง

ชุมชนมคีวามเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 

 ที่ 4.1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สราง

ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น 

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกจิฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

 ที่ 4.1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ

สนับสนุนการเตบิโตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมและการมคีุณภาพชีวติที่ดขีองประชาชน 

 ที่ 4.1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดนิมีประสทิธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมกีาร

ทํางานเชิงบูรณาการของภาคกีารพัฒนา 

4.2 เปาหมายรวม 

 ที่ 4.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัด  ฐานที่ดีของสังคม มคีวามเปนพลเมืองตื่นรู มคีวามสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน

สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอก

งามทางจิตวญิญาณ มวีถิชีีวติที่พอเพยีง และมคีวามเปนไทย 

 ที่ 4.2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี

ความเขมแข็งประชาชนทุกคนมโีอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบรกิารทางสังคมที่

มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม กลุมที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 

15 

   ที่ 4.2.3 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน

มติรกับสิ่งแวดลอม มคีวามม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของ

พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ

ขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทยีบกับการปลอยในกรณีปกติ มปีรมิาณหรือสัดสวนของ

ขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภบิาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศ

ในพื้นที่วกิฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

   ที่  4.2.4 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สราง

ภาพลักษณดี และเพิ่มความเช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ
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ความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการ

ลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัย

พบิัตทิางธรรมชาต ิประเทศไทยมสีวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกดิความเช่ือมโยง

การขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมภิาค และโลก และ

อัตราการเตบิโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมภิาค และอาเซยีนสูงขึ้น 

 ที่ 4.2.5 มีระบบบรหิารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซึ่งภาคเอกชนดําเนินการ

แทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปช่ันลดลง และการบริหาร

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดย

สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจาย

ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น 

รวมถงึมีบุคลากรภาครัฐที่มคีวามรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดจิทิัลเพิ่มขึ้น 

 4.3 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 4.3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดขีองสังคมเพิ่มขึ้น 

  4.3.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมทีักษะ ความรู และ

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 4.3.3 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม     

มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

คานยิม และการเสรมิสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมอืงที่ด ีแกผูเรยีน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

   4 .3 .5  แนวทางการพัฒ นาที่  2  พัฒ นาศักยภาพคนใหมีทั กษะความรู  และ

ความสามารถ ในการดํารงชีวติอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอน

ประถมศึกษาในพื้นที่ การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรยีนรูที่หลากหลายใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู

ในการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน การจางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรยีนประถมศึกษา โรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปญหาขาดแคลนครู

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริม

สมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตอ และการมีงานทําการขับเคลื่อน

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก

นักเรยีน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูสถานศกึษา 
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   4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู สงเสริม

ใหมีการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดาน

วทิยาศาสตรและคณิตศาสตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย 

พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ 

จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสราง

วศิวกรปฏิบัตกิาร และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 4.4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุม

คนที่มฐีานะทางเศรษฐกจิสังคมที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

 4.4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคม

ของภาครัฐ 

 4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40    

ที่มีรายไดตํ่าสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสงเสริมใหมีการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 

รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 

และคากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

   4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็ก

และเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว 

พื้นที่ และสภาพรางกาย โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศกึษาในระดับพื้นที่พเิศษ โรงเรยีนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรยีนพื้นที่เกาะแกง 

4.5 ยุทธศาสตรที่ 4 การเตบิโตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 

  4.5.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจก และ

ขดีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่ม

ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มการสรางความรูความเขาใจ 

ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมตัง้แตระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
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4.6 ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ

มั่งค่ังและยั่งยนื 

 4.6.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิใหเปน

สถาบันหลักของประเทศ 

 4.6.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ มโีอกาสในการศกึษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น 

 4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบใน

สังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาต ิโดยนําแนวทางพระราชดาริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

4.7 ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจรติประพฤติมิชอบ

และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

 4.7.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนกีารรับรูการทุจรติใหสูงขึ้น 

   4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

5. นโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

5.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

   5.1.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการ

ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 5.1.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยสนิ และอยูรวมกันอยางสันตสิุข 

 5.1.3 ตัวช้ีวัด จํานวนนักเรยีน นักศกึษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต        ที่

ศกึษาตอสถาบันของรัฐในทุกระดับช้ัน 

   5.1.4 กลยุทธ พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานในพื้นที่

และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพื้นฐานที่สงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชนใน

พื้นที่ รวมทัง้สงเสรมิการเรยีนรูในลักษณะทวภิาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 

  5.2 นโยบายความมั่นคงแหงชาตทิี่ 8 เสรมิสรางความเขมแข็งและภูมคุิมกันความมั่นคง

ภายใน 

 5.2.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

 5.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
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 5.2.3 ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

 5.2.4 กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรู

ถงึโทษของยาเสพตดิเพื่อปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมอืจากทุกภาคสวน 

5.3 นโยบายความมั่นคงแหงชาตท่ีิ 9 เสรมิสรางความมั่นคงของชาตจิากภัยการทุจรติ 

 5.3.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการ

เสรมิสรางความม่ันคงของชาตจิากภัยการทุจรติ 

  5.3.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต

และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจรติของหนวยงานภาครัฐ 

 5.3.3 ตัวช้ีวัด ดัชนช้ีีวัดการรับรูการทุจรติของประเทศไทย 

 5.3.4 กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตาน 

และปฏเิสธการทุจรติ 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)  

1. แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.1  เรื่องที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 1.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

 1.4 เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทยีมทางการศกึษา 

 1.5 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจัดการศกึษา 
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สาระสําคัญแผนปฏบิัตริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 1. วสิัยทัศน 

 “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยนื” 

 2. พันธกจิ 

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษ ที่ 21  

 4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางทั่วถงึและเทาเทยีม 

 5. พัฒนาผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาใหเปนมอือาชีพ 

 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช

เทคโนโลยดีจิิทัล  (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

แผนปฏบัิติราชการ 

 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 

 1.1 เปาหมาย  

  ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปน

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม

และผูอื่น ซื่อสัตย สุจรติ มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมวีนิัย รักษาศลีธรรม 

 1.2 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน

ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

80 80 85 
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ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

2 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใตที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการ

มงีานทําหรอืนําไปประกอบอาชีพในทองถิ่น 

80 80 85 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 

  1.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบัน

หลักของชาต ิและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

 1.3.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม         

รูปแบบใหม 

 1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา  

การพัฒนาทักษะ การสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

 1.3.4 สงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตใหกับผูเรยีนทุกชวงวัย เพื่อเปนภูมิคุมกันความเสี่ยง 

ในการดําเนนิชีวติทัง้ปจจุบันและอนาคต 

 1.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 

 1.4.1 โครงการพัฒนาการศกึษาในเขตพัฒนาพเิศษ เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต 

 1.4.2 โครงการโรงเรยีนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 

 1.4.3 โครงการเสรมิสรางภูมคิุมกันเพื่อสันตสิุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

  1.4.4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศกึษา 

  1.4.5 โครงการสรางผูนําดวยกระบวนการลูกเสอืและสภานักเรยีน 

  1.4.6 โครงการดูแลชวยเหลอืนักเรยีน 

 2. แผนปฏบิัตริาชการ เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 2.1 เปาหมาย  

  ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  

และอื่นๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน 

  2.2 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละของหลักสูตรฝกอบรมวชิาชีพระยะสั้น 

ที่ตอบสนองตอการพัฒนากําลังคนใน 10 

อุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น 

10 10 10 
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ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

2 ร อ ย ล ะข อ งผ ล งาน วิ จั ย  น วั ต ก รรม 

เทคโนโลยีองคความรู และสิ่งประดิษฐที่

สามารถนําไปใชประโยชน หรือตอยอด

เชิงพาณิชย 

75 80 80 

3 รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒ นา

เศรษฐกิจพิเศษไดรับการพัฒนาการจัด

การศกึษาตามบรบิท 

75 80 85 

   2.3 แนวทางการพัฒนา 

   2.3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด

งานและการพัฒนาประเทศ 

   2.3.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และ

สิ่งประดษิฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  2.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 

   2.4.1 โครงการพัฒนากําลังคน ดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้ง

สถาบันโคเซ็น) 

   2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก ดานภาษา วทิยาศาสตร และเทคโนโลย ีและการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 

   2.4.3 โครงการสงเสรมิทักษะวชิาการวชิาชีพ เชิงนวัตกรรม 

 3. แผนปฏบิัตริาชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 3.1 เปาหมาย 

   3.1.1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู       

มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตาม

วัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง 

พลโลกที่ด ี(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   3.1.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วชิาชีพ 
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 3.2 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละของผู เรียนปฐมวัยมีพัฒ นาการดาน

รางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสตปิญญา 

80 80 80 

2 รอยละของนักเรยีนที่มคีะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 

50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  

3 

 

3 

 

3 

 

3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร 

คณติศาสตร ทัศนศลิป นาฏศลิป ดนตร ีกฬีา) 

27,055 29,125 

 

30,306 

 

4 ร อ ย ล ะข อ ง นั ก เรี ย น ที่ ผ า น ก า ร ป ร ะ เมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับดี

ขึ้นไป 

80 81 82 

5 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

การสงเสรมิและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

6 จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณติศาสตรเพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ ช้ัน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการ

พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด 

100 100 100 

8 รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ตน ที่

ได รับก ารเตรียมความพรอม ด านการอ าน 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในการประเมิน

ระดบันานาชาตติามโครงการ PISA 

100 100 100 

9 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่

สรางสมดุลทุกดานและมีการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาพหุปญญารายบุคคล 

- - 8 

10 รอยละของนักเรียนที่ ได รับการคัดกรองเพื่อ

พัฒนาพหุปญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น 

- - 8 
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ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

11 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู 

สมรรถนะ หรอืทักษะอาชีพในดานตางๆ เพื่อการ

ประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม

อยางสอดคลอง ตามสภาพความตองการและ

บริบทของแตละพื้นที่ ตลอดจนความทาทายที่

เปนพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 80 80 

12 รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง 

ในแตละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ  

อยูในระดับดขีึ้นไป 

- - 80 

  3.3 แนวทางการพัฒนา 

   3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเปนปฐมวัย 

ONET PISA พัฒนาวทิยาศาสตร) 

   3.3.2 พัฒนาผูเรยีนทุกชวงวัยใหมคีวามรู และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปญญา 

  3.3.3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาดวย

ระบบคุณภาพ การนเิทศตดิตาม) 

   3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

เสริมสรางความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา 

  3.3.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 

การจบการศึกษา การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการใหบริการขอมูลทางการศึกษาของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา 

  3.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 

 3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ที่หลากหลายใหเอื้อ ตอการ

เรยีนรูตลอดชีวติ 

 3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสงเสริมเครือขายความรวมมือ  

ในการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 3.4.3  โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรยีนรู สะเต็มศกึษา 

 3.4.4  โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อเตรยีมความพรอมในการประเมิน PISA 2021 

 3.4.5  โครงการสงเสรมิและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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 3.4.6  โครงการพัฒนาคลังเครื่องมอืมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 

 3.4.7  โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตทิี่สอดคลองกับบรบิทพื้นที่ 

 3.4.8  โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนปฐมวัย 

 3.4.9  โครงการบานนักวทิยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดบัปฐมวัย 

 3.4.10 โครงการบานนักวทิยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศกึษา 

 3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยนื (The Education for Sustainable Development) 

 3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมนิมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ และเสรมิสรางศักยภาพครู 

 3.4.14 โครงการเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่ 

พงึประสงค 

 3.4.15 โครงการจัดการศกึษาใหเด็ก ผูที่มคีวามสามารถพเิศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

 3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศกึษาโรงเรยีนวทิยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย 

 3.4.17 โครงการพัฒนาผูมคีวามสามารถพเิศษ ดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

 3.4.18 โครงการพัฒนาผูมคีวามสามารถพเิศษดานทัศนศลิป นาฏศิลป ดนตรแีละกฬีา 

 3.4.19 โครงการสงเสริมการเรยีนรูดิจติอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศกึษา 

เพื่อความเปนเลศิ 

 3.4.20 โครงการครูคลังสมอง 

 3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐดานการศกึษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา 

 3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมงีานทํา 

 3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรยีนรูเชิงกระบวนการ สูความ

ทัดเทยีมนานาชาต ิ

 3.4.24 โครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดนิ 

 3.4.25 โครงการคนืครูใหนักเรยีน 

 3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย 

 3.4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรยีนรูวทิยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี 

 3.4.28 โครงการชวยเหลอืกลุมเปาหมายทางสังคม 

 3.4.29 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายเพื่อเอื้อตอ

การศกึษาและการเรยีนรูอยางมคีุณภาพ 

 3.4.30 โครงการสงเสริมภาษาตางประเทศที่สอง ความเปนพลเมืองในการพัฒนาสู

โรงเรยีนในประชาคมอาเซยีน 

 3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูขัน้พื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 

 3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรยีนตามพหุปญญา 



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  พ.ศ.2565 – 2568หนา 47 

 

 3.4.33 โครงการสงเสรมิทักษะพื้นฐานดานสุขภาพพลานามัย 

 3.4.34 โครงการพัฒนาเครอืขายและสงเสรมิความรวมมือกับตางประเทศ 

 3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสูสมรรถนะแขงขันในศตวรรษที่ 

21 มาตรฐานสากล 

  3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศกึษา 

  3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศกึษาในภูมิภาค (Education Hub) 

  3.4.38 โครงการสงเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศกึษามัธยมศกึษาสูสากล 

  3.4.39 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและ

คานยิมของชาติ 

  3.4.40 โครงการวจัิยนวัตกรรมการจัดการศกึษา 

  3.4.41 โครงการนักธุรกจินอยมคีุณธรรม นําสูเศรษฐกจิสรางสรรค 

  3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดษิฐและหุนยนต สพฐ. 

  3.4.43 โครงการวทิยาศาสตรพลังสบิ 

 3.4.44 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิ

การศกึษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

  3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

สูประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะ 

  3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สายงานการสอน 

  3.4.47 โครงการฝกอบรมหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดและหนวยงานภายนอกเปนผูจัด 

  3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนตนแบบในการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ

  3.4.49 โครงการศูนยโรงเรียนโอลมิปกวชิาการ 

  3.4.50 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการแขงขัน 

ในประชาคมอาเซยีน 

 3.4.51 โครงการสงเสรมิและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  

 3.4.52 โครงการจางครูตางชาตโิครงการ English for All 

 3.4.53 โครงการสงเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจีนอยางมคีุณภาพ 

 3.4.54 โครงการ การพัฒนาบคุลากรโรงเรยีนกลุมพเิศษ 

 3.4.55 โครงการ พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot Camp) 

 3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนสอนภาษาอังกฤษ 

 3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจนี (โรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล) 

 3.4.58 โครงการส งเสริมโรงเรียนเปน ชุมชนแห งการเรียนรู  (School as Learning 

Community)  เพื่อพัฒนาพลเมอืงรุนใหม 
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 3.4.59 โครงการเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาเพื่อการประกันคุณภาพที่ใชสถานศกึษาเปนฐาน 

 4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 4.1 เปาหมาย  

 ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน

พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศกึษาอยางทั่วถงึ เทาเทยีม และมคีุณภาพ 

 4.2 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 อัตราการเขาเรยีนของผูเรยีนแตละระดับการศกึษา

ตอประชากรกลุมอายุ 

    - ระดับปฐมวัย 

    - ระดับประถมศกึษา 

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

      (สามัญ - อาชีวศกึษา) 

 

 

100 

100 

100 

78 

 

 

100 

100 

100 

78 

 

 

100 

100 

100 

78 

2 จํานวนผูเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถงึบรกิาร

การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศกึษาที่เหมาะสมตามความจําเปน 

3,630,00

0 

3,630,00

0 

 

3,630,0

00 

 

3 รอยละของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ไดรับการ

พัฒนาการจัดการศกึษาตามบรบิท 

75 80 85 

4 รอยละของนักเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรยีนยากจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 

 4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเขาถงึการศกึษาและการเรยีนรูอยางเทาเทยีมและเสมอภาค 

 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยดีจิทิัลเพื่อการศกึษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

 4.3.3 พัฒนาสถานศกึษาใหมคีุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรยีน 

 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงขอมูลสารสนเทศ 

ผูสําเร็จการศกึษา ปพ. 3  
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 4.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 

 4.4.1  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา 

 4.4.2  โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษาในระดับพื้นที ่

 4.4.3  โครงการสนับสนุนผูปฏบิัตงิานในสถานศกึษา 

 4.4.4  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กที่มีความตองการจําเปน

พเิศษ 

 4.4.5  โครงการจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 4.4.6  โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล 

 4.4.7  โครงการบรหิารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

 4.4.8  โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรยีนและสิ่งกอสรางประกอบ 

 4.4.9  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 4.4.10 โครงการเทคโนโลยดีจิทิัลเพื่อการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 4.4.11 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศกึษา 

 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

      5.1 เปาหมาย 

 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 5.2 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรู ความ

เ ข า ใ จ  ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก  ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม  

75 80 85 

   5.3 แนวทางการพัฒนา 

 สรางจติสํานกึในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

 5.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 

 5.4.1 โครงการคายเยาวชนรักษพงไพร 

 5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ

สิ่งแวดลอม ดวยการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
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 5.4.3 โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา “สืบสานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”      

ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 5.4.4 โครงการรักษปานาน ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา      

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 5.4.5 โครงการโรงเรยีนสเีขยีว 

  

 6. แผนปฏบิัตริาชการ เรือ่งท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

   6.1 เปาหมาย 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  

มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา 

   6.2 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 จํานวนกระบวนงานที่ไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปน

ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

2 2 2 

2 โครงการของ สพฐ. ที่ มี ผลสั มฤทธิ์ ต อ เป าหมาย

ยุทธศาสตรชาตเิพิ่มขึ้น 

15 20 25 

3 รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคาคะแนน

เฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงาน (ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 

80 90 95 

4 รอยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดม่ัน

ความซื่อสัตยสุจรติ 

50 50 50 

5 รอยละของสถานศกึษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา

มคีวามอิสระและความคลองตัวในการบรหิารและการจัด

การศกึษาเพิ่มขึ้น 

60 80 100 

  6.3 แนวทางการพัฒนา 

 6.3.1 สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อใหสถานศึกษาสามารถ    

จัดการศกึษา  พัฒนาระบบบรหิารจัดการศกึษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยางมปีระสทิธภิาพ 

 6.3.2 สงเสรมิการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศกึษา 

 6.3.3 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานไดอยางมปีระสทิธภิาพตามหลักการกระจายอํานาจ 
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 6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใชพื้นที่และสถานศึกษา 

เปนฐาน เพื่อใหสามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีอิสระและคลองตัว เปนไปตามวัตถุประสงค

ของการจัดตัง้พื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 

 6.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 

 6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 

 6.4.2 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 

 6.4.3 โครงการตดิตาม ประเมนิผลการบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม 

 6.4.4 โครงการติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติ

การของ สพฐ. และหนวยงานในสังกัด โดยใชระบบตดิตามและประเมนิผลแหงชาต ิ(eMENSCR) 

 6.4.5 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและ

ประเมนิผลการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐานทัง้ระบบ (e-MES) 

 6.4.6 โครงการสงเสรมิสนับสนุนการกระจายอํานาจในการบรหิารและการจัดการศึกษา 

ขัน้พื้นฐานใหโรงเรยีนนติบิุคคล 

 6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษา

พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 

 6.4.9 โครงการตดิตาม ประเมนิผลและพัฒนาคุณภาพกลุมโรงเรยีนที่มลีักษณะพเิศษ 

 6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศผูสําเร็จการศกึษา ปพ.3 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

เรื่อง  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

--------------------------------------- 

                ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ด ี

สมวัยทุกดานโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 

ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพตามมาตรฐาน มทีักษะที่จําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมปีระสิทธิผล มีวนิัย มีนสิัยใฝเรยีนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทัง้เปนพลเมืองที่

รูสทิธแิละหนาที่ มีความรับผิดชอบและมจีติสาธารณะ 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใหเปน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาส

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนด

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 

  1. ดานความปลอดภัย 

    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกบัผูเรยีน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การมสีุขภาวะที่ด ีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัตใิหมและโรคอุบัตซิ้ํา 

 2.  ดานโอกาส 

         2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ 

วนิัย อารมณ สังคม และสตปิญญา ใหสมกับวัย 

        2.2  ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมี

คุณภาพตามาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มี

ความสามารถพเิศษสูความเปนเลศิ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

        2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ

ปองกันไมใหออกจากระบบการศึกษารวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับ

การศกึษาขัน้พื้นฐานอยางเทาเทยีมกัน 

   2.4  สงเสรมิใหเดก็พกิารและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศกึษาที่มีคุณภาพมี

ทักษะ ในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  พ.ศ.2565 – 2568หนา 53 

 

 3.  ดานคุณภาพ 

        3.1 สงเสรมิการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มทีักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปน

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน  เปนคนด ีมีวนัิย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยดึม่ันการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มทีัศนคตทิี่ถูกตองตอบานเมอืง  

        3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันและการเลอืกศกึษาตอเพื่อการมงีานทํา 

       3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่

เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง 

(Active Learning) รวมทั้งสงเสรมิการจัดการเรยีนรูที่สรางสมดุลทุกดาน  สงเสริมการจัดการศกึษาเพื่อ

พัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลผูเรยีนทุกระดับ 

      3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถใน

การใชเทคโนโลยดีจิทิัล มกีารพัฒนาตนเองทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง รวมทัง้มจีติวญิญาณความเปนครู 

 4.  ดานประสทิธภิาพ 

      4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อน บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมสีวนรวมของทุกภาคสวน 

      4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรยีนทีส่ามารถดํารงอยูไดอยางมคีุณภาพ (Stand Alone) ใหมคีุณภาพอยางยั่งยนืและสอดคลอง

กับบรบิทของพื้นที่ 

      4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มี จํานวนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบาย

โรงเรยีนคุณภาพของชุมชน 

      4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตัง้ในพื้นที่ลักษณะพเิศษ 

      4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

และการเพิ่มความคลองตัวในการบรหิารและการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      4.6 พัฒนาระบบการนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
 

 

                                                                  



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  พ.ศ.2565 – 2568หนา 54 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  3 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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สวนที่  3 

ทศิทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 

   จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก (SWOT) ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อสงเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส แกไขปรับปรุงจุดออนและอุปสรรค 

ซึ่งจะสงผลใหการบริหารจัดการตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 จงึรวมกันกําหนดทศิทางการพัฒนา ดังนี้ 

วสิัยทัศน (VISION) 

   “เปนองคกรคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน ผูเรียนเปนคนดี มีวินัย     

มคีุณลักษณะและทักษะที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและวถิอีสีาน” 

พันธกิจ  (MISSION) 

   ๑. สงเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นฐานผูเรียนใหเปนไปตามพระบรม   

ราโชบายดานการศกึษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

   ๒. สงเสริม สนับสนุน จัดการศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ผูเรยีนเปนคนด ี

มีวินัย มีคุณลักษณะและทักษะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงและวถิอีสีาน  

   ๓. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส ความเสมอ

ภาคทางการศกึษา  

   ๔. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงและวทิยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

   ๕. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนองคกรคุณภาพ องคกรแหงการเรียนรู 

สงเสรมิใหบุคลากรปฏบิัตแิละยดึม่ันในคานยิมองคกร  

   ๖. บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางเปนระบบ ไดมาตรฐาน             

ใชเทคโนโลยดีจิทิลัเขามาชวย บรหิารตามแนวทางของธรรมาภบิาล และสรางเครอืขายการพัฒนา 

เปาประสงค (GOALS) 

            ๑.  ผูเรยีนมคีุณลักษณะพื้นฐาน ๔ ดาน ตามพระบรมราโชบายดานการศกึษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

   ๒. ผูเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เปนคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะและทักษะตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและวถิอีสีาน 
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   ๓. ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ     

เสมอภาคและมคีวามปลอดภัย 

   ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง

ของธรรมาภิบาล ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร และสรางเครือขายการพัฒนาโดยยึดพื้นที่อําเภอ 

กลุมเครอืขายสถานศกึษา สถานศกึษา และหองเรยีนเปนฐาน 

   ๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการดานติดตามประเมินผลการศึกษา    

(ก.ต.ป.น.และ อ.ก.ต.ป.น.) เปนกลไกในการขับเคลื่อนการศกึษาอยางมปีระสทิธภิาพ  

   ๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนวัตกรรมเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการ

สอนที่เปนแบบอยางได 

คานิยมองคกร 

  องคกรทันสมัย  ใสใจบรกิาร  งานสัมฤทธิ์ผล  พัฒนาตน  โปรงใสตรวจสอบได 

การขับเคลือ่นนโยบายสูการปฏิบัต ิ

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไดกําหนดนโยบายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยดึหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 โดยดําเนนิการตามกล

ยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

กลยุทธที่ 4  การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตัวชี้วัด 

ตามกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ

เปาหมาย 1.1 สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายดาน

การศกึษา ของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดตีอบานเมอืง มหีลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาต ิ

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม ที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 

และรักษาศลีธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปน

พลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิต

สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ        

อดออม โอบออมอาร ีมวีนัิย และรักษาศลีธรรม (คุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามพระบรม

ราโชบาย ดานการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปน

พลเมอืงดีของชาติ มคีุณธรรม จริยธรรม มีคานยิมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มจีิตสาธารณะ 

มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม

อาร ีมวีนัิย และรักษาศลีธรรม (คุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

เปาหมาย 1.2 ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 

ของชาต ิยดึม่ันการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู ใหผูเรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาต ิยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

 เปาหมาย 1.3 สถานศึกษานําความรูเกี่ยวกับ วิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปสูการพัฒนาผูเรยีนใหมคีุณลักษณะอันพงึประสงคตามที่กําหนดไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู         

การพัฒนาผูเรยีนใหมคีุณลักษณะอันพงึประสงคตามที่กําหนด 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการนําเอาวิถีอีสาน บูรณาการการเรียนรู 

เพื่อใหนําไปใชในชีวติประจําวัน 

เปาหมาย 1.4 ผูเรยีนมคีวามสามารถรับมอืกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอความม่ันคง 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ

คุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ อุบัติเหตุ ฝุน PM 

2.5 COVID-19 และอื่นๆ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.2 รอยละ 100 ของผูเรยีนมคีวามพรอมสามารถรับมอืกับภัยคุกตามทุกรูปแบบ

ที่มผีลกระทบตอความม่ันคง 

เปาหมาย 1.5 ผู เรียนได รับการปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกตอง ผาน

กระบวนการลูกเสอื ยุวกาชาดและจติอาสา 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย จิตสาธารณะ            

ผานกระบวนการลูกเสอื และยุวกาชาด 

เปาหมายท่ี 1.6 หนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

ภาครัฐ (ITA online) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนนิงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A,AA 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6.2 รอยละ 80 ของสถานศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนนิงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A,AA 

กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายท่ี 2.1  ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21(3R8C) 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 รอยละ 50 ของผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21(3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอาน 

คดิวเิคราะหและเขยีน  

เปาหมายท่ี 2.2  ผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับ

ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และมทีักษะดานอาชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 รอยละ 80 ของผูเรียนเปนผูมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีความสามารถ

พิเศษดานผูนํา ดานนักคิด ดานสรางสรรค ดานนักวิชาการ ดานนักคณิตศาสตร ดานนักวิทยาศาสตร 

ดานนักภาษา  ดานนักกฬีา ดานนักดนตร ีดานศลิปน และนักเรยีนที่เขาแขงขันระดับนานาชาต ิ
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2.2 รอยละ  100 ของผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการเสริมทักษะ

การเรยีนรู ที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมงีานทํา 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.3 รอยละ  100 ของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับการเสริมทักษะ

การเรยีนรู ที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมงีานทํา 

เปาหมายท่ี 2.3 ผูเรียนมีความสามารถดานรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการรู

เรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตาม

แนวทางการประเมิน PISA 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1 รอยละ  100 ของผูเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนตนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

ตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style 

   เปาหมายท่ี 2.4 ผูเรยีนมทัีกษะ และความสามารถทางวชิาการ 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.4.1 รอยละ 60 ของผูเรยีนแตละระดับช้ัน(ประถมศกึษาปที่ 1–6) ผานเกณฑการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการสื่อสารในระดับดขีึ้นไป(เกรด 3 ขึ้นไป) 

   ตัวช้ีวัดที่ 2.4.2 รอยละ 60 ของผูเรยีนกลุมเปาหมายผานการทดสอบทักษะการใช

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามที่กําหนด 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.4.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา มสีถานศกึษาที่มีความพรอมในการจัดหองเรยีน

พเิศษ (EP/MEP/IEP) ระดับดขีึ้นไป 

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 3.1  หนวยงานมีและจัดทํากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตร

ทองถิ่น ที่สอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถิ่น และสอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560-2579 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับ

เปาหมาย จุดเนน สาระทองถิ่นและสอดคลองกับแผนการศกึษาแหงชาต ิ 

ตัวช้ีวัดที่  3.1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นที่

สอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถิ่น และสอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-

2579 และกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นตามความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการนําหลักสูตรระดับทองถิ่นไปใชพัฒนา

การศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจ ในการ

จัดทําและ ใชหลักสูตร 
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เปาหมายท่ี 3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ และตระหนักรูในการ

จัดทําและใชหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน หรอืหลักสูตรฐานสมรรณะ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความ

เขาใจ และตระหนักรู ในการจัดทําและใชหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หรอืหลักสูตรฐานสมรรณะ 

เปาหมายท่ี 3.3 สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ตัวช้ีวดัที่ 3.3.1 รอยละ 100 ของสถานศกึษาที่มผีลการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑที่กําหนด 

เปาหมายที่ 3.4  สถานศึกษาไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด

การศกึษาตามภารกจิ และการนํานโยบายสูการปฏบิัต ิ

 ตัวช้ีวัดที่ 3.4.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล   

และนเิทศ  การจัดการศกึษาตามภารกจิ และการนํานโยบายสูการปฏบิัติ 

 เปาหมายที่ 3.5 สถานศึกษาไดรับการกํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับการกํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

เปาหมายท่ี 3.6 สถานศกึษามกีารวจัิย พัฒนานวัตกรรม และนําผลไปใชในการพัฒนางาน 

ตัว ช้ีวัดที่  3 .6 .1  รอยละ 60  ของสถานศึกษามีการวิ จัยพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา  

และสงเสรมิใหครูและบุคลากรทางการศกึษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนําผลไปพัฒนางานในหนาที ่

ตัวช้ีวัดที่ 3.6.2 รอยละ 60 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาดานการ

สงเสรมิ การวจัิย พัฒนานวัตกรรม และนําผลไปพัฒนางานในหนาที่ 

เปาหมายท่ี 3.7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสรมิใหมีการวัดและประเมินผลการบริหาร

จัดการ และนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับการวัดและประเมินผลการบริหาร

จัดการและนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

  เปาหมายท่ี 3.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาไดรับการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรยีนรู  

  ตัวช้ีวัดที่ 3.8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามกีารดําเนนิการพัฒนา การจัดการความรู 

(Knowledge Management :KM) ของบุคลากรในสํานักงาน 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามกีารดําเนนิการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทัง้ในระดับกลุม ระดับองคกร และระหวางองคกร  
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  ตัวช้ีวัดที่ 3.8.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามกีารสรุปองคความรูจากการทํา KM/PLC     

และนําไปใช ในการพัฒนา และนํากระบวนการวจัิยหรือเทคนคิการวจัิยมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนา 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.8.4 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ    

และสามารถพัฒนาตนเองผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management :KM) 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8.5 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสรางชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

เปาหมายท่ี 3.9 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาไดรับการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารงาน

ดานการบริหารงานบุคคล 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.9.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามแีผนบริหารอัตรากําลัง  

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งดวยระบบ

คุณธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเสริมสรางวินัย คุณธรรมจริยธรรม      

และจรรยาบรรณวชิาชีพครูแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่  3.9.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการยกยองเชิดชูเกียรติ และสงเสริม

ความกาวหนาในวชิาชีพแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

เปาหมายที่ 3.10 ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) เพิ่มขึ้น 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.10.1 รอยละของสถานศึกษามีจํานวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนน         

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่

ผานมาทุกกลุมสาระการเรยีนรูที่ไดรับการประเมิน 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.10.2 รอยละของสถานศึกษามีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่

ผานมาทุกกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับการประเมิน 

เปาหมายท่ี 3.11 ผูเรยีนมผีลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาต ิ(NT) สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 3.11.1 รอยละ 80ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาต ิ(NT) ผานเกณฑที่กําหนด  

เปาหมายท่ี 3.12 เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน (รางกาย 

อารมณจติใจ สังคม สติปญญา) ผานเกณฑการประเมินคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานคุณลักษณะ

ที่พงึประสงค 
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  ตัวช้ีวัดที่ 3.12.1 รอยละ100ของเด็กกลุมเปาหมายผานเกณฑการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 

ดาน (รางกาย อารมณจิตใจ สังคม สตปิญญา)  

  ตัวช้ีวัดที่ 3.12.2 รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

เปาหมายท่ี 3.13 สถานศึกษาใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสงเสริมคุณภาพ

การศกึษา 

ตัว ช้ีวัดที่  3 .13.1 รอยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณ ภาพภายในที่ มี

ประสทิธภิาพ  

ตัวช้ีวัดที่ 3.13.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ในภาพรวมระดับดขีึ้นไป  

ตัวช้ีวัดที่ 3.13.3 รอยละ100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาสงเสริมสนับสนุน 

กํากับดูแลตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่ 3.13.4 รอยละ100 ของสถานศึกษาเปาหมายไดรับการเตรียมความพรอมสําหรับ          

การประเมนิคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  

เปาหมายท่ี 3.14 สถานศกึษาจัดกระบวนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.14.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ 

 เปาหมายที่ 3.15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะพื้นฐาน  

ที่เช่ือมโยง สูการสรางอาชีพและการมงีานทํา 

 ตัวช้ีวัดที่  3.15.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหกับผู เรียน           

เพื่อเสรมิสรางทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 

 เปาหมายท่ี 3.16 สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดใชกระบวนการคิด

วเิคราะหและลงมอืปฏบิัต ิ(Active learning) 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.16.1 รอยละ 100 สถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดใช

กระบวนการคดิวเิคราะหและลงมอืปฏบิัต ิ(Active learning) 

 เปาหมายท่ี 3.17 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล    

และเปนขัน้ตอน (Coding) 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.17.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เพื่อฝกทักษะการคิด

แบบมเีหตุผลและเปนขัน้ตอน (Coding) 
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 เปาหมายท่ี 3.18  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  Education)       

และนวัตกรรมการเรยีนรู  

ตัวช้ีวัดที่  3.18.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา      

(STEM  Education) และสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรยีนรูที่เกี่ยวของกับสะเต็มศกึษา  

เปาหมายท่ี 3.19 สถานศึกษาใชดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อการเรียนรูและเปนเครื่องมือ       

การเรยีนรูของผูเรยีน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.19.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ใชดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อการเรียนรูและ

เปนเครื่องมอืการเรยีนรูของผูเรยีน เชน DEEP , DLIT , DLTV และแพลตฟอรมโซเชียลมเีดยี เปนตน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.19.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนผานระบบดิจิทัล     

และหรอืระบบผสมผสาน 

กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี 4.1 จํานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 สัดสวนนักเรยีนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 

 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 รอยละ 100 ของประชากรวัยเรยีนที่อายุถงึเกณฑการศกึษาภาคบังคับ                    

ไดเขาเรยีนช้ันประถมศกึษาปที่ 1 

 ตัวช้ีวัดที่  4.1.2 สัดสวนของนักเรียนปฐมวัย 1-3 ตอประชากรกลุมอายุ  3-6 ป เปน 

90:100 คน 

 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไมมนีักเรยีนออกกลางคัน 

เปาหมายท่ี 4.2 อัตราการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของผูเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

มัธยมศกึษาปที่ 3 มัธยมศกึษาปที่ 6 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 รอยละ 100 ของผูเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ศึกษาตอในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ 4  

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 รอยละ 50 ของผูเรยีนกลุมเปาหมายไดศึกษาตอสายอาชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3 รอยละ80ของผูเรียนกลุมเปาหมายมีทักษะอาชีพสามารถออกไปประกอบ

อาชีพได โดยไมเรยีนตอ 

เปาหมายท่ี 4.3 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความตองการพิเศษไดรับการดูแล

ชวยเหลอืและสงเสรมิใหไดรับการศกึษาเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 รอยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ

การศกึษาเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3.2 รอยละ 100 ของเด็กดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ

การศกึษาเต็มตามศักยภาพ 
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เปาหมายท่ี 4.4 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ด ี

สามารถดํารงชีวติอยางมคีวามสุขทัง้ดานรางกายและจิตใจ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1 รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่มสีุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.4.2 รอยละ 90 ของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปที่ 1 ถงึ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มผีล       

การประเมนิตามเกณฑมาตรฐาน 

เปาหมายท่ี 4.5 สถานศึกษาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการจัดการเรยีนรู 

ตัวช้ีวัด 4.5.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาสงเสริมการใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรู

หรอืเปนเครื่องมอืเพื่อการเรยีนรู และจัดการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

ตัวช้ีวัด 4.5.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของ

สถานศกึษาใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรยีน เชน โรงอาหาร หองน้ํา หองสวม หองปฏบิัตกิาร สนามเดก็เลน เปนตน 

ตัวช้ีวัด 4.5.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาของ

สถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน เชน สื่อการเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริม

(นม) ทุนการศกึษา เปนตน 

ตัวช้ีวัด 4.5.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดมีการพัฒนาดานการมีสวนรวมของเอกชน 

บาน วัด รัฐ โรงเรียนที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เชน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ครูภูมิ

ปญญาทองถิ่น แหลงเรยีนรูในชุมชน เปนตน  

เปาหมายท่ี 4.6 สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางความปลอดภัยใหกับ

ผูเรยีนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 4.6.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีความปลอดภัยทั้งดานรางกาย  จิตใจ อารมณ และสังคม 

ตัวช้ีวัด 4.6.2 รอยละ 100 ของครูมคีวามปลอดภัยทั้งดานรางกาย จติใจ อารมณ และสังคม 

ตัวช้ีวัด 4.6.3 รอยละ 100 ของสถานศกึษามีและดําเนนิการตามแนวทาง มาตรการ คูมอืใน           

การดําเนนิงานสรางความปลอดภัยในสถานศกึษา 

ตัวช้ีวัด 4.6.4 รอยละ 100 ของสถานศกึษามรีะบบดูแลชวยเหลอืและคุมครองนักเรยีน 

ตัวช้ีวัด 4.6.5 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีขอมูลนักเรียนที่ไดรับการดูแลชวยเหลือตาม

ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีน 

กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  

 เปาหมายท่ี 5.1 สถานศกึษามกีารสงเสรมิการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก   

ขยะมูลฝอยของสถานศกึษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนําไปจัดการ  

อยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวชิาการ  

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหความรูในการคัดแยก    

ขยะมูลฝอยกอนทิ้ง เชน การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม KM การจัด

นทิรรศการเพื่อใหความรู ศกึษาสภาพจรงิจากแหลงเรยีนรู เปนตน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษามกีิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรนําขยะมูลฝอยมา

ใชประโยชน เชน หมักทําปุย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดอืน ธนาคารขยะ ผาปารไีซเคลิ เปนตน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.5 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เชน ถุงพลาสติกหู

หิ้ว แกวพลาสตกิ โฟมบรรจุอาหาร เปนตน 

เปาหมายท่ี 5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามกีารสงเสรมิการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก    

ขยะมูลฝอยของหนวยงาน  

ตัวช้ีวัดที่ 5.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนําไปจัดการอยาง

เหมาะสม ถูกตองตามหลักวชิาการ  

ตัวช้ีวัดที่  5.2.3 สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีกิจกรรมใหความรู ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 

กอนทิ้งแกเจาหนาที่ในหนวยงาน เชน การจัดกจิกรรมรณรงค การอบรม KM การจัดนทิรรศการเพื่อใหความรูเปนตน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการ

นําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน เชน หมักทําปุย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดอืน ธนาคารขยะ ผาปารไีซเคลิ เปนตน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามกีิจกรรมลดปรมิาณขยะ  เชน ถุงพลาสตกิหูหิ้ว           

แกวพลาสตกิ โฟมบรรจุอาหาร เปนตน 

เปาหมายท่ี 5.3 หนวยงานมกีารสงเสรมิใหลดการใชพลังงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการสงเสริมใหลดการใชพลังงาน เชน การ

ประหยัดพลังงานดานไฟฟา พลังงานดานน้ํามันเช้ือเพลิง การใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค เปนตน 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.3.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสงเสริมใหลดการใชพลังงาน เชน การ

ประหยัดพลังงานดานไฟฟา พลังงานดานน้ํามันเช้ือเพลงิ การใชน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภค เปนตน 

กลยุทธท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

เปาหมายท่ี 6.1 โรงเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหดําเนินงานอยาง

มคีุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่  6.1.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายมีผลการประเมิน         

การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ระดับดขีึ้นไป  (รอยละ 70 ขึ้นไป) 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.1.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพสถานศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1.3 รอยละ 100 ของโรงเรยีนขยายโอกาสมนีวัตกรรมในการสงเสรมิทักษะอาชีพ

สูการมีงานทํา 

  เปาหมายท่ี 6.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการ

และนโยบาย จัดทํารายงานการกํากับ ตดิตาม การดําเนนิงาน รวมทัง้รายงานผลการดําเนนิงาน   

 ตัวช้ีวัดที่ 6.2.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏบิัตกิารประจําป แผนพัฒนา

การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการและ

นโยบาย 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 รอยละ 100 ของสถานศกึษามกีารจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําป 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัด

การศึกษา ที่มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการและนโยบาย จัดทํารายงานการกํากับ 

ตดิตามการดําเนนิงาน รวมทัง้รายงานผลการดําเนนิงาน  

 เปาหมายท่ี 6.3 หนวยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

จัดการเรยีนการสอน  

 ตัวช้ีวัดที่ 6.3.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจทิัลมาใชเพื่อการ

บริหาร เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บขอมูลผานระบบ

คลาวด (Cloud Computing) ฐานขอมูล (Big Data) การใชระบบ VIDEO Conference เปนตน 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.3.2 รอยละ 100 ของสถานศกึษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน เชน การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) การจัดการศึกษาผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)แพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (DEEP) หรือชองทาง

การศกึษาทาง Social media เปนตน  

 ตัวช้ีวัดที่  6.3.3 รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได รับการพัฒนาผาน

เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อการจัดการเรียนการสอน เชน แพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความ

เปนเลิศ (DEEP) ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเปนเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยีดิจิทัล

แพลตฟอรมอื่นๆ เปนตน 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.3.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อการ

บริหาร เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บขอมูลผานระบบ

คลาวด (Cloud Computing) ฐานขอมูล (Big Data) การใชระบบ VIDEO Conference ระบบการบริหาร

งบประมาณ (BRS) เปนตน 
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 ตัวช้ีวัดที่ 6.3.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน เชน การพัฒนาระบบคลังขอสอบออนไลน การนิเทศออนไลน วารสารออนไลน 

คลังความรูออนไลน (KM) เปนตน 

เปาหมายท่ี 6.4 หนวยงานมแีผนเปนเครื่องมอืในการบรหิารงบประมาณใหมปีระสทิธภิาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 6.4.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนการใชงบประมาณและหรือแผนการ

จัดซื้อจัดจาง 

ตัวช้ีวัดที่ 6.4.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช

งบประมาณผานกระบวนการตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา และเครอืขาย 

เปาหมายท่ี 6.5 หนวยงานจัดระบบบริหารจัดการ เปนไปตามมาตรฐานและสงเสริมคุณภาพ

สถานศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่ 6.5.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐาน           

การปฏบิัตงิาน มรีะบบควบคุมภายใน มกีารกํากับตดิตาม มกีารประเมินและรายงานผลการปฏบิัตงิาน  

ตัวช้ีวัดที่ 6.5.2 รอยละ 90 ขึ้นไปของผูรับบริการมีความพึงพอใจที่มีตอระบบบริหารจัดการ

ของสถานศกึษา (ระดับมากขึ้นไป) 

ตัวช้ีวัดที่ 6.5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐาน            

การปฏบิัตงิาน มรีะบบควบคุมภายใน มกีารกํากับตดิตาม มกีารประเมินและรายงานผลการปฏบิัตงิาน  

ตัวช้ีวัดที่ 6.5.4 รอยละ 90 ขึ้นไปของผูรับบริการมีความพึงพอใจที่มีตอระบบบริหารจัดการ

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับมากขึ้นไป) 

ตัวช้ีวัดที่ 6.5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานที่แสดงถึง

ความสําเร็จและเปนแบบอยางไดอยางนอยหนวยงานละ 5 ช้ิน 

เปาหมายท่ี 6.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวม

เพื่อการบรหิารและการจัดการศกึษาใหเกดิประสทิธภิาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 6.6.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามีการกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวน

รวมในการบริหารโดยเครอืขาย เชน เครอืขายกลุมโรงเรียน อนุกรรมการตดิตามตรวจสอบประเมินผล

และนเิทศการศกึษา (อ.ก.ต.ป.น.) เปนตน 

เปาหมายท่ี 6.7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล

อยางมปีระสทิธภิาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 6.7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารอัตรากําลัง และบริหารอัตรากําลัง

อยางมปีระสทิธภิาพสงผลตอคุณภาพสถานศกึษา 

ตัวช้ีวัดที่ 6.7.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษาดวยระบบคณุธรรม 
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เปาหมายท่ี 6.8 หนวยงานมกีารสื่อสารและประชาสัมพันธผลการดําเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 6.8.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธผลสําเร็จของ        

การดําเนินงานดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน จดหมายขาว วารสารออนไลน เว็บไซตสถานศึกษา หรือ 

Social media เปนตน 

ตัวช้ีวัดที่ 6.8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธผลสําเร็จของ          

การดําเนินงานดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน จดหมายขาว วารสารออนไลน เว็บไซตสถานศึกษา หรือ 

Social media เปนตน 
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สวนที่  4 

กลยุทธการพฒันาและโครงการ/กิจกรรม 

ป 2565-2568 
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สวนที่ 4 

กลยุทธการพัฒนาการศึกษาและโครงการ/กจิกรรม 

     

   จากวิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่วา             

“เปนองคกรคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน ผูเรียนเปนคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะ

และทักษะที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอสีาน” โดยมีเปาประสงคหลัก

ดังนี้ ๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐาน ๔ ดาน ตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐          

๒. ผูเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เปนคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะและทักษะตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวถิอีสีาน ๓. ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส

ในการศึกษาขัน้พื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาคและมีความปลอดภัย ๔. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕. สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการบริหาร และสรางเครือขายการพัฒนาโดยยึดพื้นที่อําเภอ กลุมเครือขายสถานศึกษา 

สถานศึกษา และหองเรียนเปนฐาน ๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคณะการรมการดานติดตาม

ประเมนิผลการศกึษา (ก.ต.ป.น.และ อ.ก.ต.ป.น.) เปนกลไกในการขับเคลื่อนการศกึษาอยางมปีระสิทธภิาพ 

๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามนีวัตกรรมเพื่อการบริหารและการจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปนแบบอยางได  

                ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไดศึกษาพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2553,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11,การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.

2552-2561) กระทรวงศึกษาธิการ,นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงไดกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนา  เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพสอดคลองกับนโยบายตนสังกัด 

และเปนการสงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

จงึไดกําหนดประเด็นกลยุทธ 6 กลยุทธ 46 เปาหมาย 111 ตัวช้ีวัด 3 โครงการ ดังนี้ 
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กลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตัวชี้วัด 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

เปาหมายที่ 1.1 สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ

รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอ

ครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา

ศลีธรรม 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 รอยละของผูเรยีนมทีัศนคติที่ดีตอ

บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาต ิ

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มี

คุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม 

ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวนิัย 

และรักษาศีลธรรม (คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

หลักสูตรแกนกลางฯ) 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่1.1.2 รอยละของสถานศึกษาไดพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย ดาน

การศึกษา ของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีตอ

บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาต ิ

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มี

คุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม 

ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวนิัย 

และรักษาศีลธรรม (คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

หลักสูตรแกนกลางฯ) 

100 100 100 100 
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เปาหมาย 1.2 ผูเรยีนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถงึความรักในสถาบันหลักของชาต ิยดึม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน

ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย อั น มี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

100 100 100 100 

ตั วชี้ วัด ท่ี  1.2.2 รอยละของสถานศึกษาจัด

บรรยากาศสิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

100 100 100 100 

 

เปาหมาย 1.3 สถานศึกษานําความรูเกี่ยวกับวิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู

การพัฒนาผูเรยีนใหมคีุณลักษณะอันพงึประสงคตามที่กําหนดไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2 รอยละของสถานศึกษานอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการพัฒนา

ผูเรยีนใหมคีุณลักษณะอันพงึประสงคตามที่กําหนด 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3 รอยละของสถานศึกษามีการ

นําเอาวิถีอีสาน บู รณ าการการเรียนรู  เพื่ อให

นําไปใชในชีวติประจําวัน 

100 100 100 100 
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เปาหมาย 1.4 ผูเรยีนมคีวามสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอความม่ันคง 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ความ

เขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความม่ันคง เชน 

ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต

และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร 

และภัยพิบัติตาง ๆ  อุบัติเหตุ  ฝุน PM 2.5 Covid-

19 และอื่นๆ 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4.2 รอยละของผูเรียนมีความพรอม

สามารถ รับ มื อกั บ ภั ยคุ กตามทุ ก รูป แบบที่ มี

ผลกระทบตอความม่ันคง 

100 100 100 100 

เปาหมาย 1.5 ผูเรียนไดรับการปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกตอง ผานกระบวนการ

ลูกเสอื ยุวกาชาดและจิตอาสา 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้ วัด ท่ี  1.5.1 รอยละของผู เรียนได รับการ

ปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย จิตสาธารณะ ผาน

กระบวนการลูกเสอื และยุวกาชาด 

100 100 100 100 

เปาหมายที่ 1.6 หนวยงานผานการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของภาครัฐ (ITA online) 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผล

ป ระ เมิ นคุ ณ ธรรม แล ะค วาม โป ร ง ใส ใน ก าร

ดําเนนิงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A , AA 

A AA AA AA 

ตัวชี้ วัด ท่ี  1.6.2รอยละของสถานศึกษามีผล

ป ระ เมิ นคุ ณ ธรรม แล ะค วาม โป ร ง ใส ใน ก าร

ดําเนนิงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A / AA 

80/20 70/30 60/40 50/50 
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กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายท่ี 2.1  ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21(3R8C) 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัด ท่ี  2.1.1 รอยละของผู เรียนทุกระดับมี

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21(3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจาก

การประเมนิความสามารถการอาน คดิวเิคราะหและเขยีน  

50 50 50 50 

เปาหมายท่ี 2.2  ผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 และมทีักษะดานอาชีพ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1 รอยละของผูเรียนเปนผูมีความ

เปนเลิศทางดานวิชาการมีความสามารถพิเศษดาน

ผูนํา ดานนักคิด ดานสรางสรรค ดานนักวิชาการ 

ดานนักคณิตศาสตร ดานนักวิทยาศาสตร ดานนัก

ภาษา ดานนักกีฬา ดานนักดนตรี ดานศิลปน และ

นักเรยีนที่เขาแขงขันระดับนานาชาต ิ

80 80 80 80 

ตัวชี้ วัด ท่ี  2.2.2 รอยละของผู เรียนระดับ ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรู

ที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมงีานทํา 

100 100 100 100 

ตัวชี้ วัด ท่ี  2.2.3 รอยละของผู เรียนระดับ ช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ 3 ไดรับการเสรมิทักษะการเรยีนรูที่

เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

100 100 100 100 
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เปาหมายท่ี 2.3 ผู เรียนมีความสามารถดานรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่อง

คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตาม

แนวทางการประเมิน PISA 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 รอยละของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ 

PISA style 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 2.4 ผูเรยีนมทัีกษะ และความสามารถทางวชิาการ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4.1 รอยละของผูเรียนแตละระดับช้ัน

(ประถมศึกษาปที่  1–6) ผานเกณฑการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป

(เกรด 3 ขึ้นไป) 

60 60 60 60 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4.2 รอยละของผูเรียนกลุมเปาหมาย

ผานการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ตามที่กําหนด 

60 60 60 60 

ตัวชี้วัด ท่ี 2.4.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา               

มีสถานศึกษาที่มีความพรอมในการจัดหองเรียน

พเิศษ (EP/MEP/IEP) ระดับด ีขึ้นไป 

ด ี ด ี ด ี ด ี
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กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 3.1 หนวยงานมีและจัดทํากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรทองถิ่น ที่

สอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถิ่น และสอดคลองแผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบ

หลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน 

สาระทองถิ่นและสอดคลองกับแผนการศกึษาแหงชาต ิ 

ม ี ม ี ม ี ม ี

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2  รอยละของสถานศึกษาที่มีการ

พัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นที่สอดคลองกับเปาหมาย 

จุดเนน สาระทองถิ่น และสอดคลองแผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และกรอบหลักสูตร

ระดับทองถิ่นตามความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่  3.1.3 รอยละของสถานศึกษามีการนํา

หลักสูตรระดับทองถิ่นไปใชพัฒนาการศกึษา 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีความรูความเขาใจ ในการจัดทํ าและใช

หลักสูตร 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ และตระหนักรูในการจัดทําและ

ใชหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หรอืหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีความรูความเขาใจ และตระหนักรูในการ

จัดทําและใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

100 100 100 100 
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เปาหมายท่ี 3.3 สถานศกึษามกีารพัฒนา สงเสรมิ สนับสนุน กํากับดูแล และตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา และมผีลการประเมนิคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3.1 รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการ

ประเมนิคุณภาพภายนอกตามเกณฑที่กําหนด 

100 100 100 100 

เปาหมายที่ 3.4  สถานศึกษาไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา

ตามภารกจิ และการนํานโยบายสูการปฏบิัต ิ

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด

การศกึษาตามภารกจิ และการนํานโยบายสูการปฏบิัต ิ

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 3.5 สถานศึกษาไดรับการกํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบการประกันคณุภาพการศกึษา 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการ

กํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 3.6 สถานศกึษามกีารวจัิย พัฒนานวัตกรรม และนําผลไปใชในการพัฒนางาน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.1 รอยละของสถานศึกษามีการวิจัย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรม และนํา

ผลการวจัิยไปพัฒนางานในหนาที ่

60 60 80 80 
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6.2 รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ ได รับการพัฒนาดานการสงเสริมการวิจัย

พัฒนานวัตกรรม และนําผลไปพัฒนางานในหนาที ่

60 60 80 80 

เปาหมายที่ 3.7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริมใหมีการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการ 

และนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการ

วัดและประเมินผลการบริหารจัดการและนําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษา 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 3.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรยีนรู 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 3.8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

ดําเนินการพัฒนา การจัดการความรู (Knowledge 

Management : KM) ของบุคลากรในสํานักงาน 

มี มี มี มี 

ตัวชี้วัดที่ 3.8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

ดําเนินการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับ

กลุม ระดับองคกร และระหวางองคกร 

มี มี มี มี 

ตัวชี้วัดที่ 3.8.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

สรุปองคความรูจากการทํา KM/PLC และนําไปใช ใน

การพัฒนา และนํากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการ

วจัิยมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนา 

ม ี ม ี ม ี ม ี
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.8.4 รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีความรู ความเขาใจและสามารถพัฒนาตนเอง

ผ าน ก ระบ ว น ก าร จั ด ก าร ค ว าม รู  ( (Knowledge 

Management : KM)) 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 3.8.5 รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึ ก ษ าส ร า ง ชุ ม ชน แ ห งก าร เรี ย น รู ท า งวิ ช า ชี พ 

(Professional Learning Community : PLC) 

100 100 100 100 

 

เปาหมายท่ี 3.9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการพัฒนาประสทิธภิาพการบริหารงานดาน 

การบรหิารงานบุคคล 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.9.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผน

บรหิารอัตรากําลัง 

มี มี มี มี 

ตัวชี้วัดท่ี 3.9.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ

สรรหาและการบรรจุแตงตัง้ดวยระบบคุณธรรม 

มี มี มี มี 

ตัวชี้วัดที่ 3.9.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ม ี ม ี ม ี ม ี

ตัวชี้วัดที่ 3.9.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

เสริมสรางวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชีพครูแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

มี มี มี มี 

ตัวชี้วัดที่ 3.9.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ และสงเสริมความกาวหนาใน

วชิาชีพแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ม ี ม ี ม ี ม ี
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เปาหมายที่ 3.10 ผูเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 3.10.1 รอยละของสถานศึกษามีจํานวน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนน การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 

50ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปการศกึษาที่ผานมาทุกกลุมสาระ

การเรยีนรูที่ไดรับการประเมนิ 

50 50 50 50 

ตัวชี้วัดท่ี 3.10.2 รอยละของสถานศึกษามีจํานวน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 

50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาทุกกลุม

สาระการเรยีนรูที่ไดรับการประเมนิ 

50 50 50 50 

เปาหมายท่ี 3.11 ผูเรยีนมผีลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.11.1 รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานระดับชาต ิ(NT) ผานเกณฑที่กําหนด  

80 80 100 100 

เปาหมายท่ี 3.12 เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน (รางกาย อารมณจิตใจ 

สังคม สตปิญญา) ผานเกณฑการประเมนิคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงค 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.12.1 รอยละของเด็กกลุมเปาหมายผาน

เกณฑการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน (รางกาย 

อารมณจติใจ สังคม สตปิญญา)  

100 100 100 100 

ตั วชี้ วั ด ท่ี  3 .1 2 .2  รอยล ะของ เด็ กป ฐม วั ยมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานคุณลักษณะที่

พงึประสงคตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

100 100 100 100 
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เปาหมายท่ี 3.13 สถานศกึษาใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสงเสรมิคุณภาพการศกึษา 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่  3.13.1 รอยละของสถานศึกษามีระบบ

ประกนัคุณภาพภายในที่มปีระสทิธภิาพ  

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 3.13.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการ

ประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมระดับดี

ขึ้นไป  

100 100 100 100 

ตัวชี้ วัด ท่ี  3.13.3 รอยละของสถานศึกษามีการ

ติดตามและพัฒนาสงเสริมสนับสนุน กํากับดูแลตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 3.13.4 รอยละของสถานศึกษาเปาหมาย

ได รับการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 3.14 สถานศกึษาจัดกระบวนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.14.1 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัด

กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 3.15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะพื้นฐานที่

เช่ือมโยง สูการสรางอาชีพและการมงีานทํา 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 3.15.1 รอยละของสถานศึกษาที่มีการ

จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะพื้นฐาน

ที่เช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมงีานทํา 

100 100 100 100 
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เปาหมายท่ี 3.16 สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะห

และลงมอืปฏบิัต ิ(Active learning) 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.16.1 รอยละสถานศกึษาที่จัดกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะหและ

ลงมอืปฏบิัต ิ(Active learning) 

100 100 100 100 

เปาหมายที่ 3.17 สถานศกึษาจัดการเรยีนการสอน เพื่อฝกทักษะการคดิแบบมเีหตุผลและเปนขัน้ตอน (Coding) 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 3.17.1 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการ

เรียนการสอน เพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ

เปนขัน้ตอน (Coding) 

100 100 100 100 

เปาหมายที่ 3.18 สถานศกึษาจัดการเรยีนการสอนสะเต็มศกึษา (STEM  Education) และนวัตกรรมการเรยีนรู  

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 3.18.1 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการ

เรยีนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM Education) และสราง

นวัตกรรมเกี่ยวกับการเรยีนรูที่เกี่ยวของกับสะเต็มศกึษา 

100 100 100 100 

เปาหมายที่ 3.19 สถานศกึษาใชดจิิทัลแพลตฟอรม เพื่อการเรยีนรูและเปนเครื่องมอืการเรยีนรูของผูเรยีน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 3.19.1 รอยละของสถานศึกษาที่ใชดิจิทัล

แพลตฟอรม เพื่อการเรียนรูและเปนเครื่องมือการ

เรี ย น รู ข อ ง ผู เ รี ย น เช น  DEEP,DLIT,DLTV แ ล ะ

แพลตฟอรมโซเชียลมเีดยี เปนตน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 3.19.2 รอยละของสถานศึกษา จัดการ

เรียนการสอนผ านระบบดิ จิทั ล  และหรือระบบ

ผสมผสาน 

100 100 100 100 
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กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี 4.1  จํานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 สัดสวนนักเรยีนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1 รอยละของประชากรวัยเรียนที่อายุ

ถึ ง เก ณ ฑ ก ารศึ ก ษ าภ าค บั งคั บ ได เข า เรี ย น ช้ั น

ประถมศกึษาปที ่1 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2 สัดสวนของนักเรียนปฐมวัย 1-3 ตอ

ประชากรกลุมอายุ 3-6 ปเปน 90:100 คน 

N/N N/N N/N N/N 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 รอยละของสถานศึกษาไมมีนักเรียน

ออกกลางคัน 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 4.2 อัตราการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของผู เรียนที่ จบช้ันประถมศึกษาปที่  6 

มัธยมศกึษาปที่ 3 มัธยมศกึษาปที่ 6 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2.1 รอยละของผูเรยีนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ศกึษาตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 รอยละของผูเรียนกลุมเปาหมายได

ศกึษาตอสายอาชีพ 

50 50 50 50 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 รอยละของผูเรียนกลุมเปาหมายที่มี

ทักษะอาชีพ สามารถออกไปประกอบอาชีพได โดยไมเรยีนตอ 

80 80 100 100 

เปาหมายท่ี 4.3 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความตองการพิเศษไดรับการดูแลชวยเหลือ             

และสงเสรมิใหไดรับการศกึษาเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 รอยละของเด็กพิการเรียนรวมไดรับ

การชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตาม

ศักยภาพ 

100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 รอยละของเด็กดอยโอกาสไดรับการ

ชวยเหลือและสงเสริมให ได รับการศึกษาเต็มตาม

ศักยภาพ 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 4.4 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดํารงชีวติอยางมคีวามสุขทัง้ดานรางกายและจิตใจ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 4.4.1 รอยละของเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะ

และโภชนาการสมวัยตามเกณฑมาตรฐาน 

90 90 90 90 

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 รอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการประเมินตาม

เกณฑมาตรฐาน 

90 90 90 90 

เปาหมายท่ี 4.5 สถานศกึษาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการจัดการเรยีนรู 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัด 4.5.1 รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการใช

ดจิทิัลแพลตฟอรมเพื่อการเรยีนรูหรือเปนเครื่องมอืเพื่อ

การเรยีนรู และจัดการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัด 4.5.2 รอยละของสถานศึกษาไดมีการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐานของสถานศึกษาใหเอื้อตอการ

เรียนรูของผูเรียน เชน โรงอาหาร  หองน้ํา หองสวม 

หองปฏบิัตกิาร สนามเด็กเลน เปนตน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัด 4.5.3  รอยละของสถานศึกษามีการพัฒนา

ดานสงเสริมการศึกษาของสถานศึกษาใหเอื้อ ตอการ

เรียนรูของผูเรียน เชน สื่อการเรียนการสอน  อาหาร

กลางวัน  อาหารเสรมิ(นม) ทุนการศกึษา เปนตน 

100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัด 4.5.4  รอยละของสถานศกึษาไดมกีารพัฒนา

ดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียนที่

สงเสรมิการเรียนรูของผูเรียน เชน การระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา ครูภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูใน

ชุมชน เปนตน  

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 4.6 สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัด 4.6.1 รอยละของผูเรียนมีความปลอดภัยทั้ง

ดานรางกาย  จิตใจ อารมณ และสังคม 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัด 4.6.2 รอยละของครูมีความปลอดภัยทั้งดาน

รางกาย  จิตใจ อารมณ และสังคม 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัด 4.6.3 รอยละของสถานศกึษามีและ

ดําเนนิการตามแนวทาง มาตรการ คูมอืในการ

ดําเนนิงานสรางความปลอดภัยในสถานศกึษา 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัด 4.6.4 รอยละของสถานศึกษามีระบบดูแล

ชวยเหลอืและคุมครองนักเรยีน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัด 4.6.5 รอยละของสถานศกึษามีขอมูลนักเรยีน

ที่ไดรับการดูแลชวยเหลือตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรยีน 

100 100 100 100 
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กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวิีตท่ีเปนมติรกับส่ิงแวดลอม  

เปาหมายท่ี 5.1 สถานศกึษามกีารสงเสรมิการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 รอยละของสถานศึกษามีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ

สถานศกึษา 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 รอยละของสถานศึกษามีการคัดแยก

ขยะมูลฝอยเพื่อนําไปจัดการอยางเหมาะสม ถูกตอง

ตามหลักวชิาการ  

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.3 รอยละของสถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง 

เชน การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค 

การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อใหความรู ศึกษา

สภาพจรงิจากแหลงเรยีนรู เปนตน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 รอยละของสถานศึกษามีกิจกรรม

สงเสริมใหบุคลากรนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน เชน 

หมักทําปุย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดือน ธนาคารขยะ 

ผาปารไีซเคลิ เปนตน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 รอยละของสถานศึกษามีกิจกรรมลด

ปริมาณขยะ  เชน ถุงพลาสติกหูหิ้วแกวพลาสติก โฟม

บรรจุอาหาร เปนตน 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามกีารสงเสรมิการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

จัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ

หนวยงาน  

มี มี มี มี 
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนําไปจัดการอยางเหมาะสม 

ถูกตองตามหลักวชิาการ  

มี มี มี มี 

ตัวชี้ วัด ท่ี  5.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี

กิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งแก

เจาหนาที่ในหนวยงาน เชน การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม 

KM การจัดนทิรรศการเพื่อใหความรูเปนตน 

ม ี ม ี ม ี ม ี

ตัวชี้ วัด ท่ี  5.2.4 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามี

กิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการนําขยะ

มูลฝอยมาใชประโยชน เชน หมักทําปุย น้ําหมักชีวภาพ 

เลี้ยงไสเดอืน ธนาคารขยะ ผาปารไีซเคลิ เปนตน 

มี มี มี มี 

ตัวชี้ วัด ท่ี  5.2.5 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามี

กิจกรรมลดปริมาณขยะ  เชน ถุงพลาสติกหูหิ้ว แกว

พลาสตกิ โฟมบรรจุอาหาร เปนตน 

มี มี มี มี 

เปาหมายท่ี 5.3 หนวยงานมกีารสงเสรมิใหลดการใชพลังงาน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 5.3.1 รอยละของสถานศึกษามกีารสงเสริม

ใหลดการใชพลังงาน เชน การประหยัดพลังงานดาน

ไฟฟา พลังงานดานน้ํามันเช้ือเพลิง การใชน้ํ าเพื่อ

อุปโภคบรโิภค เปนตน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 5.3.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

สงเสริมใหลดการใชพลั งงาน เชน  การประหยัด

พลังงานดานไฟฟา พลังงานดานน้ํามันเช้ือเพลิง การใช

น้ําเพื่ออุปโภคบรโิภค เปนตน 

มี มี มี มี 
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กลยุทธท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

เปาหมายที่ 6.1 โรงเรยีนกลุมเปาหมายเฉพาะไดรับการสงเสรมิสนับสนุนใหดําเนนิงานอยางมคีุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตั วชี้ วัด ท่ี  6.1.1 รอยละของโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุมเปาหมายมีผลการประเมินการยกระดับคุณภาพ

การบรหิารจัดการ ระดับดขีึ้นไป  (รอยละ 70 ขึ้นไป) 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอยละของโรงเรียนคุณภาพประจํา

ตําบลมนีวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1.3 รอยละของโรงเรียนขยายโอกาสมี

นวัตกรรมในการสงเสรมิทักษะอาชีพสูการมงีานทํา 

100 100 100 100 

เปาหมายท่ี 6.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการ

และนโยบาย จัดทํารายงานการกํากับ ตดิตาม การดําเนนิงาน รวมทัง้รายงานผลการดําเนนิงาน   

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 รอยละของสถานศึกษามีการจัดทํา

แผนปฏิบั ติ การประจําป  แผนพัฒ นาการศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคลองกับ

ภารกจิ บรบิทขององคการและนโยบาย 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 รอยละของสถานศึกษามีการจัดทํา

รายงานผลการดําเนนิงานประจําป 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 6.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชแผน

เปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มี

ความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการและ

นโยบาย จัดทํ ารายงานการกํ ากับ  ติดตามการ

ดําเนนิงาน รวมทัง้รายงานผลการดําเนนิงาน  
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เปาหมายท่ี 6.3 หนวยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

เรยีนการสอน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 6.3.1 รอยละของสถานศึกษานํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อการบริหาร เชน ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส EO-CMS (Smart Area Yst2) 

การจัดเก็บขอมูลผานระบบคลาวด (Cloud Computing) 

ฐานขอมูล (Big Data) การใชระบบ VIDEO Conference  

เปนตน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 รอยละของสถานศึกษานํานวัตกรรม

และเทคโนโลยดีิจทิัลมาใชเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 

เชนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV)การ

จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ผ า น เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ 

(DLIT)แพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ 

(DEEP) หรือชอ งทางการศึ กษาทาง Social media     

เปนตน  

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 6.3.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึ ก ษ า ได รั บ ก ารพั ฒ น าผ าน เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล

แพลตฟอรม  เพื่ อการจัดการเรียนการสอน เชน 

แพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (DEEP) 

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเปนเลิศ (HECE) 

หรอื เทคโนโลยดีจิทิัลแพลตฟอรมอื่นๆ เปนตน 

80 80 80 80 

ตัวชี้วัด ท่ี 6.3.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อการบริหาร 

เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส EO-CMS (Smart 

Area Yst2) การจัดเก็บขอมูลผานระบบคลาวด (Cloud 

Computing) ฐานขอมูล (Big Data) การใชระบบ VIDEO Conference 

ระบบการบรหิารงบประมาณ (BRS) เปนตน 
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ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 6.3.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน เชน การพัฒนาระบบคลังขอสอบ

ออนไลน  การนิเทศออนไลน วารสารออนไลน คลัง

ความรูออนไลน (KM)  เปนตน 

    

เปาหมายท่ี 6.4 หนวยงานมแีผนเปนเครื่องมอืในการบรหิารงบประมาณใหมปีระสทิธภิาพ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 6.4.1 รอยละของสถานศึกษามีแผนการใช

งบประมาณและหรอืแผนการจัดซื้อจัดจาง 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 6.4.2 รอยละของสถานศึกษาไดรับการ

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณผาน

กระบวนการตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา และเครอืขาย 

100 100 100 100 

เปาหมายที่ 6.5 หนวยงานจัดระบบบริหารจัดการ เปนไปตามมาตรฐานและสงเสรมิคุณภาพสถานศกึษา 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้ วัด ท่ี  6.5.1 รอยละของสถานศึกษามีระบบ

บริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน    

มีระบบควบคุมภายใน มีการกํากับติดตาม มีการ

ประเมนิและรายงานผลการปฏบิัตงิาน  

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 6.5.2 รอยละขึ้นไปของผูรับบริการมีความ

พงึพอใจที่มีตอระบบบรหิารจัดการของสถานศึกษา (ระดับมาก

ขึ้นไป) 

90 90 90 90 

ตัวชี้วัดท่ี 6.5.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบ

บริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบ

ควบคุมภายใน มีการกํากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการ

ปฏบัิติงาน  

มี มี มี มี 



แผนพัฒนาการศกึษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2  พ.ศ.2565– 2568หนา 91 

 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 6.5.4 รอยละขึ้นไปของผูรับบริการมีความ

พึงพอใจที่มีตอระบบบริหารจัดการของสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษา (ระดับมากขึ้นไป) 

90 90 90 90 

ตัวชี้วัดท่ี 6.5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดมีผลงานที่แสดงถึงความสําเร็จ

และเปนแบบอยางไดอยางนอยหนวยงานละ 5 ช้ิน 

ม ี ม ี ม ี ม ี

 

เปาหมายท่ี 6.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อการ

บรหิารและการจัดการศกึษาใหเกดิประสิทธภิาพ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 6.6.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

กระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการ

บริหารโดยเครือขาย เชน เครือขายกลุมโรงเรียน 

อนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศกึษา (อ.ก.ต.ป.น.) เปนตน 

ม ี ม ี ม ี ม ี

เปาหมายท่ี 6.7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานดานการบริหารงานบุคคลอยางมี

ประสทิธภิาพ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดที่ 6.7.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผน

บริหารอัตรากําลัง และบริหารอัตรากําลังอยางมี

ประสทิธภิาพสงผลตอคุณภาพสถานศกึษา 

มี มี มี มี 

ตัวชี้วัดที่ 6.7.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

สรรหาและการบรรจุแต งตั้ ง ขาราชการค รูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวยระบบคุณธรรม 

มี มี มี มี 
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เปาหมายท่ี 6.8 หนวยงานมกีารสื่อสารและประชาสัมพันธผลการดําเนนิงาน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดท่ี 6.8.1 รอยละของสถานศึกษามีการสื่อสาร 

และประชาสัมพันธผลสําเร็จของการดําเนินงานดวย

รูปแบบที่หลากหลาย เชน จดหมายขาว วารสารออนไลน 

เว็บไซตสถานศึกษา หรอื Social media เปนตน 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดท่ี 6.8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ

สื่ อ ส าร และป ระชาสั ม พั นธ ผลสํ า เร็จของการ

ดําเนินงานดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน จดหมายขาว 

วารสารออนไลน  เว็บไซตสถานศึกษา หรือ Social 

media เปนตน 

มี มี มี มี 
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โครงการ/กจิกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะ 4 ป พ.ศ.2565-2568 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ท่ี โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 

1 

 

 

โครงการยกระดั บคุณ ภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ง เส ริ ม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษายโสธร เขต 2 

1.วเิคราะหภารกจิงาน

จัดระบบการบรหิารจัดการ 

2.เสนอแผนงาน/โครงการ

เพื่อขอความเห็นให ผอ.สพป.

ยโสธร เขต 2 พจิารณาอนุมัติ 

3.ดําเนนิการขับเคลื่อน

นโยบาย จุดเนน มาตรฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

4.กํากับ ดูแล สงเสริม 

สนับสนุน ชวยเหลอืพัฒนา

สถานศกึษาสรางและพัฒนา

เครอืขายความรวมมอื 

5.ตดิตามผลการดําเนนิงาน 

6.ประเมนิผล/สรุปรายงาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุกกลุม/หนวย 
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โครงการ/กจิกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะ 4 ป พ.ศ.2565-2568 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ท่ี โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 

2 

 

 

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

ต าม น โย บ าย เร งด ว น ข อ ง

สํ า นั ก งาน ค ณ ะก รรม ก าร

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

1.วเิคราะหภารกิจงานจัดระบบ

การบริหารจัดการ 

2.เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ

ขอความเห็นชอบให ผอ.สพป.

ยโสธร เขต 2 พจิารณาอนุมัติ 

3.ดําเนนิการขับเคลื่อนนโยบาย 

จุดเนน มาตรฐานสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษา 

4 . กํ า กั บ  ดู แ ล  ส ง เส ริ ม 

สนับสนุน  ชวย เหลือพัฒ นา

สถานศึกษาสรางและพัฒนา

เครอืขายความรวมมอื 

5.ตดิตามผลการดําเนนิงาน 

6.ประเมนิผล/สรุปรายงาน 

780,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุกกลุม/หนวย 
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โครงการ/กจิกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะ 4 ป พ.ศ.2565-2568 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ท่ี โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 

3 

 

 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินตําแหนง

และ วิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

1.การกําหนดประเด็น 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด และ        

คาเปาหมาย 

2.การจัดทําขอตกลงในการ

พัฒนางาน 

3.การดําเนนิการตาม

ขอตกลงในการพัฒนางาน 

4.การประเมนิการดําเนนิการ

ตามขอตกลงพัฒนางาน 

5.การรายงานและทบทวนผล

การดําเนนิงานตามขอตกลง

ในการพัฒนางาน 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุมบรหิาร 

งานบุคคล 
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สวนที่  5 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
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สวนที่ 5 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 

   การบรหิารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสูความสําเร็จ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไดวางแผนการบริหารจัด

การศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายใหไปสูความสําเร็จในหลายรูปแบบทั้งการสํารวจขอมูลการนิเทศ

ติดตามชวยเหลือสถานศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินผลตัวช้ีวัด

สถานศึกษาและการวิจัยการศกึษาดานตางๆ ตามความเหมาะสมดวยการบรหิารจัดการที่ใหผูเกี่ยวของ

เขามามสีวนรวมในการจัดการศกึษาโดยยึดหลัก  

                   ๑. ๔ A คอื Awareness (ความตระหนัก) , Attempt (ความพยายาม) , Achievement 

(ความสําเร็จ) และ Access (ความทั่วถึงและยั่งยนื) 

  ๒. ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  :  Plan  Do  Check  Act 

  ๓. การบรหิารจัดการศกึษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา (๓ มาตรฐาน)  

  4. การบรหิารจัดการภาครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award 

  ๕. การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการและมีสวนรวม กําหนดกรอบยุทธศาสตร

เปาหมาย   ตัวช้ีวัดการปฏบิัตงิานอยางครอบคลุมและไปในทศิทางเดยีวกัน 

                   ๖. จัดทําสัญญาขอตกลงการปฏบิัตงิานกับสถานศกึษาเพื่อใหการดําเนนิงานสําเร็จ 

ตามยุทธศาสตรที่กําหนดอยางมปีระสทิธภิาพ 

         ๗. เช่ือมโยงเครอืขายดานเทคโนโลยทีี่ทันสมัย เอื้อตอการบรหิารจัดการศกึษาที่มคีวาม 

คลองตัวสะดวกและรวดเร็ว 

  ๘. การบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล  
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 การกํากับ ตดิตามประเมนิผลและรายงาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไดดําเนินการจัดการศึกษาให

เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกําหนดเพื่อใหบรรลุผลการดําเนินตามตัวช้ีวัดกําหนด โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานใน

การพัฒนาคุณภาพการศกึษา ๗ รายการ  ประกอบดวย 

                  ๑. การติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลแบบบูรณาการรูปแบบ Three in one โดยยดึ

รูปแบบ  1) 4A  คอื Awareness (ความตระหนัก)  Attempt (ความพยายาม) Achievement (ความสําเร็จ)  

Access (ความทั่วถงึและยั่งยืน)  2) ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  และ 3) BSC:Balance Scorecard เนนการ

นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงอยางเปนรูปธรรมและตอบแทนรางวัลแกคนทําดี 

 ๒. การประเมนิคุณภาพการศกึษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 ๓. การตดิตาม ประเมนิผลตามนโยบายและจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

        ๔. การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

(โปรแกรม KRS) 

                  ๕. การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ๖ ยุทธศาสตร  

 ๖. การประเมนิตัวช้ีวัดตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ๓  มาตรฐาน 

 ๗. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาต ิ(O-NET) 

  8. การประเมนิสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 PMQA 

  9. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและ      

วทิยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา                                          

  โดยผลการประเมินทั้ง 9 รายการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ไดเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของไดรับรูรับทราบผานสื่อที่หลากหลาย พรอมทั้ง ไดนํามาศึกษา

วิเคราะหผลดี  ผลเสียสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป  โดยผูเกี่ยวของทุกภาค

สวนเขามา มีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติรวมประเมินผลและรวมระดมสรรพกําลังเพื่อการ

บรหิารและการพัฒนาคุณภาพการศกึษาสูมาตรฐานชาตติอไป 
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กระบวนการประเมินสถานภาพ สพป. 
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การวิเคราะหเพ่ือประมาณคาปจจัยภายนอก 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายนอก ดานสังคมและวัฒนธรรม (S) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

ดานโอกาส (+)  ดานอุปสรรค (-)  

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ภูมิปญ ญ าทองถิ่น  วัฒ นธรรม

ป ระ เพ ณี ท่ี มี อ ยู ส า ม า รถ นํ า ไป

สอดแทรกในหลักสูตรสรางคนใหเปน

ค น ดี  รัก บ าน เกิ ด  แ ล ะสื บ ท อ ด 

วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามใหคงอยู

ตลอดไป 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

24 

 

 

39 

 

 

32 

 

 

3.83 

1 .ผ ล กระท บ ขอ งโล กาภิ วัฒ น ทํ า ให

วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

เกิดคานิยมทางวัตถุที่เนนความฟุงเฟอ ฟุม

เฟอย ทํางานไมเปน ไมเคารพกฎหมายและ

ระเบยีบของสังคม 

 

 

8 

 

 

20 

 

 

33 

 

 

31 

 

 

 

13 

 

 

3.20 

2.เขตพื้นที่ /สถานศึกษามีแหลง

เรียนรูทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย เชน ศาสนสถาน 

ปราชญชาวบาน เปนตน 

 

4 

 

6 

 

 

20 

 

43 

 

32 

 

3.88 

2.ชุมชนรอบโรงเรียนเปนสภาพเสื่อม

โทรมและเปนแหลงอบายมุข สงผลให

นักเรยีนมพีฤตกิรรมที่ไมพงึประสงค 

 

25 

 

35 

 

29 

 

 

 

9 

 

7 

 

2.40 

3.มสีถานประกอบการในแหลงชุมชน

เปนจํานวนมากและหลากหลาย เชน 

รานตัดผม รานเสริมสวย สํานักงาน

กฎหมายเปนตน 

 

 

6 

 

 

13 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

23 

 

 

3.50 

3 .ผู ป ก ค รอ งมี ค านิ ย ม เลี ย น แบ บ

วัฒนธรรมตางชาติ สงผลตอพฤติกรรม

เด็กและเยาวชน 

 

27 

 

34 

 

26 

 

12 

 

6 

 

2.39 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายนอก ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors) (S) (ตอ) 

ดานโอกาส (+)  ดานอุปสรรค (-)  

ประเด็นสําคัญ 
คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 
คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4.ทุกหมูบานมีปราชญชาวบานหรือภูมิปญญา

ทองถิ่นทําใหประชาชนมท่ีีพึ่งในการเรียนรู เพื่อ

สามารถพึ่งตนเองอยางหลากหลาย 

 

4 

 

5 

 

24 

 

44 

 

28 

 

3.82 

4.ประชากรกลุมอายุการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ลดลงอยางตอเนื่องทําใหมี

สถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 

 

10 

 

14 

 

39 

 

 

21 

 

21 

 

3.27 

5.ชุมชนตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนา

และแก ไขปญ หา ส งผลตอการพัฒนาด าน

การศึกษาในพื้นท่ี 

 

2 

 

11 

 

25 

 

41 

 

26 

 

3.74 

5.เด็กและเยาวชนมีภาวะเสี่ยงตอการ

ติดสารเสพติดมแีนวโนมเพิม่มากขึ้น 

 

15 

 

19 

 

33 

 

17 

 

21 

 

3.09 

6.การคมนาคมสะดวก ทําให ก ารติดต อ

ประสานงานรวดเร็ว 

7 5 19 39 35 3.85 6.ผูปกครองมคีานิยมสงลูกหลานเขาไป

เรียนในสถานศึกษาในตัวเมอืง 

13 22 36 23 11 2.97 

7.มีวัดและองคกรศาสนาเปนสถานท่ีอบรม

ดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางพอเพยีง 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

16 

 

 

42 

 

 

35 

 

 

3.90 

7.ผูปกครองขาดขอมูลและองคความรู

ในการสงเสริมการเรียนตอของบุตร

หลาน 

 

9 

 

25 

 

38 

 

25 

 

8 

 

2.98 

       8 .ส ถ า บั น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ

อาชีวศึกษาไมเอื้อและไมสนับสนุนตอ

การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 

17 

 

28 

 

30 

 

24 

 

6 

 

2.75 

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 2.00 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายนอก ดานเทคโนโลย ี(Technological factors) (T) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

ดานโอกาส (+)  ดานอุปสรรค (-)  

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ความเจริญทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 

ทําใหสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูได

สะดวกและหลากหลาย 

 

5 

 

6 

 

23 

 

31 

 

40 

 

3.90 

1 .ค ว าม เจ ริ ญ ก า ว ห น า ท า ง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร  เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร แตไม

ส าม ารถ นํ าม า ใช ใน ก าร เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัด

การศกึษาเทาที่ควร 

 

17 

 

25 

 

33 

 

21 

 

9 

 

2.80 

       2 .สื่ อ แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี ที่ ไ ม

สรางสรรคและขาดการควบคุม

กํากับจากผูมีสวนเกี่ยวของทําให

ผูเรยีนมพีฤตกิรรมที่ไมพงึประสงค 

 

17 

 

17 

 

25 

 

27 

 

19 

 

3.13 

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 2.00 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายนอก ดานเศรษฐกจิ (Economic factors) (E) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

ดานโอกาส (+)  ดานอุปสรรค (-)  

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.รัฐบาลใหความสําคัญตอการนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนนําไปใชใน

วถิชีีวติที่ใหเกดิความม่ันคงและยั่งยนื 

 

 

3 

 

 

11 

 

 

24 

 

 

32 

 

 

35 

 

 

3.80 

1.ผูปกครองมีรายไดต่ํ า และมี

หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น ทําใหมี

ผ ล ต อ ก า รส นั บ ส นุ น ก าร จั ด

การศกึษาของลูกหลาน 

 

5 

 

6 

 

25 

 

40 

 

29 

 

3.78 

2.ชุมชนและองคกรปกครองส วน

ทองถิ่น ใหการสนับสนุนงบประมาณและ

อุ ป ก ร ณ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ให

สถานศึกษาทําใหการจัดการศึกษามี

ความคลองตัวมากขึ้น 

 

 

4 

 

 

18 

 

 

35 

 

 

32 

 

 

16 

 

 

3.36 

2.ผูปกครองสวนใหญประกอบ

อาชีพทํานา สงผลทําใหไมมีทุน

ทรัพยในการสงบุตรหลานเรียนตอใน

ระดับสูงได 

 

6 

 

7 

 

29 

 

31 

 

32 

 

3.72 

       3.ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม

แนนอน กระทบตอรายไดและการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของ

ผูปกครอง 

 

4 

 

4 

 

24 

 

30 

 

43 

 

3.99 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายนอก ดานเศรษฐกจิ (Economic factors) (E) (ตอ) 

ดานโอกาส (+)  ดานอุปสรรค (-)  

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

       4.การลงทุนภาค รัฐในการจัด

การศึ กษาไม เพี ย งพ อต อการ

ดําเนนิงานใหมคีุณภาพได 

 

7 

 

10 

 

25 

 

34 

 

29 

 

3.64 

       5.ความลมเหลวในการบริหารจัด

การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมี

คาใชจายสูงไมสมดุลกับผลลัพธ

และผลผลติ 

 

 

11 

 

18 

 

29 

 

28 

 

19 

 

3.24 

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายนอก ดานการเมอืง (Politecal and legal factors) (P) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

ดานโอกาส (+)  ดานอุปสรรค (-)  

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.มีกฎหมายระเบียบรองรับการ

กระจายอํานาจทางการศึกษาใหทุก

ภ าค ส วน มี ส วน ร ว ม ใน ก าร จั ด

การศกึษา 

 

7 

 

5 

 

31 

 

37 

 

25 

 

3.64 

1.การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

เป นผล ให น โยบ ายการศึ กษ า

เปลี่ยนแปลงบอย การทํางานไม

ตอเนื่อง 

 

5 

 

10 

 

17 

 

22 

 

51 

 

3.99 

2 . น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล 

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.เอื้อตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน 

ลดความเลื่อมล้ําในการจัดการศึกษา

ที่เทาเทียมและมีคุณภาพ โครงการ 

DLTV DLIT/เรี ย น ฟ รี  1 5  ป  ก า ร

พัฒนาครูแบบครบวงจร/โครงการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน 

เปนตน 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

29 

 

 

 

3.64 

2.สวนกลางกําหนดกิจกรรมการ

ดํ า เนิ น งาน ม าก เกิ น ไป  ทํ า ให

ส ถ า น ศึ ก ษ า ไม ส า ม า ร ถ จั ด

กิจกรรมสอนงตอความตองการ

ของพื้นที่ได 

 

5 

 

11 

 

21 

 

37 

 

31 

 

 

3.74 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายนอก ดานการเมอืง (Politecal and legal factors) (P) (ตอ) 

ดานโอกาส (+)  ดานอุปสรรค (-)  

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.โรงเรียนระดับประถมศึกษามี

เกื อ บ ทุ ก ห มู บ า น  ส าม าร ถ

สงเสริมใหประชาชนไดเรียนรูได

อยางทั่วถงึ 

 

5 

 

6 

 

25 

 

28 

 

41 

 

3.89 

3.นโยบายกระจายอํานาจยังไม

ดําเนนิการอยางจรงิจัง 

 

4 

 

9 

 

25 

 

26 

 

41 

 

3.86 

4.การประกันคุณภาพภายนอก

โดย สมศ.ทําใหโรงเรยีนสามารถ

ยกระดับคุณ ภาพการบริหาร

จัดการให มี ป ระสิ ท ธิภาพ ได

มาตรฐาน 

 

 

 

11 

 

10 

 

35 

 

26 

 

23 

 

3.38 

       

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 3.00 
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การวิเคราะหเพ่ือประมาณคาปจจัยภายใน 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายใน ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure) (S1) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) / จุดออน (-) 

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.สํานักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา มี

การวางแผนกําหนดวสิัยทัศน พันธกิจ 

และเปาประสงคชัดเจน 

 

5 

 

20 

 

23 

 

39 

 

38 

 

4.38 

1.บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที/

สถานศึกษา ไมสามารถปฏบิัติงาน

แทนกั น ได  ทํ าให เกิ ดความไม

คลองตัวในการปฏบิัตงิาน 

 

15 

 

18 

 

32 

 

26 

 

14 

 

3.05 

2.สํานักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา มี

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  มีการ

กํากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ

ประกันคุณภาพภายใน 

 

6 

 

1 

 

21 

 

48 

 

29 

 

3.88 

2.การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ

นโยบายทางการศึกษา ทําใหการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด

การศกึษาขาดความตอเนื่อง 

 

13 

 

12 

 

30 

 

25 

 

25 

 

3.35 

3.สํานักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา มี

ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น บุ ค ล า ก ร

รับผิดชอบภาระงานชัดเจน ตรงตาม

ความรู ความสามารถสอดคลองกับ

ระเบยีบที่กําหนด 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

23 

 

 

42 

 

 

34 

 

 

3.95 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายใน ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure) (S1) (ตอ) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) / จุดออน (-) 

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4.สํานักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา มี

น โยบ าย ใน ก ารบ ริห าร จัด ก าร

คุณภาพและจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์

ภายใตการเปนองคกรแห งการ

เรยีนรูที่ชัดเจน 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

22 

 

 

41 

 

 

34 

 

 

3.92 

       

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายใน ดานผลผลติการบรกิาร (Service/Products) (S2) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) จุดออน (-) 

ประเด็นสําคัญ 
คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 
คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสเขา

รับการศึกษาท้ังในระดับกอนประถม

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

อยางท่ัวถงึ 

 

6 

 

2 

 

14 

 

38 

 

45 

 

4.08 

1.ผล NT , ONET โดยรวมตํ่ากวาคาเฉลี่ย

ระดับชาติ 

 

10 

 

12 

 

34 

 

26 

 

23 

 

3.38 

       2.ผูเรียนขาดทักษะในการคิด วิเคราะห 

การคิดสังเคราะห คิดไตรตรอง คิดอยาง

มวีจิารณญาณ 

 

9 

 

8 

 

32 

 

25 

 

31 

 

3.58 

       3.ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษยังไมได

รับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ 

 

6 

 

7 

 

27 

 

41 

 

24 

 

3.66 

       4.ผูเรียนอานไมออก เขียนไมได อานไม

คลอง เขยีนไมคลอง มากกวารอยละ 10 

 

15 

 

19 

 

21 

 

30 

 

20 

 

3.20 

       5.ผู เรียนบางสวนมีคานิยมเลียนแบบ

วัฒนธรรมตางชาติ มีพฤติกรรมท่ีไมพึง

ประสงค 

 

14 

 

12 

 

30 

 

28 

 

21 

 

3.28 

คาเฉลี่ย 4.00 คาเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายใน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (Man) (M1) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

 จุดแข็ง (+) จุดออน (-) 

ประเด็นสําคัญ 
คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 
คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได รับ ก าร พั ฒ น าอย า งต อ เนื่ อ ง 

ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ได อ ย า ง มี

ประสทิธิภาพ 

 

3 

 

6 

 

25 

 

33 

 

38 

 

3.92 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สํานักงานเขตพื้นท่ี/สถานศึกษา มีจํานวน

ไมเพียงพอ สอนไมตรงวุฒิและมีภาระ

งานมาก 

 

7 

 

8 

 

17 

 

31 

 

42 

 

3.88 

2 .ผู บ ริห ารก ารศึกษา /ผู บ ริหาร

สถานศึกษา มภีาวะผูนํา สงผลใหการ

บ ริห ารแล ะก ารจั ด ก าร ศึ ก ษ ามี

ประสทิธิภาพ 

 

5 

 

4 

 

19 

 

36 

 

41 

 

3.99 

2.ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ยังขาดทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ ทํา

ให ก า ร บู รณ า ก า รแ ผ น ก ล ยุ ท ธ ไม

สอดคลองกับการปฏบัิติงานจริง 

 

8 

 

12 

 

31 

 

31 

 

23 

 

3.46 

       3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสวน

ยังไมปรับกระบวนการจัดการเรียนรู 

 

11 

 

 

9 

 

26 

 

28 

 

31 

 

3.56 

       4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการ

วิจัยและสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

8 

 

10 

 

25 

 

27 

 

35 

 

3.67 

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายใน ดานประสทิธภิาพทางการเงิน/งบประมาณ (Money) (M2) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) จุดออน (-) 

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ /

สถานศึกษา มีระบบบริหารดาน

งบประมาณถูกตองตามระเบียบ 

ก ฎ ห ม า ย  เ ป น ไ ป ต า ม           

หลักธรรมาภบิาล 

 

5 

 

4 

 

21 

 

38 

 

37 

 

3.93 

1.สถานศกึษาขนาดเล็กบุคลากรมี

นอย รับผิดชอบหลายภาระงาน 

สงผลใหยังไมเขาใจระเบียบและ

แนวปฏิบัติที่ ชัดเจนเกี่ยวกับงาน

พัสดุและการเงนิ 

 

8 

 

5 

 

18 

 

35 

 

39 

 

3.87 

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายใน ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ (Materials) (M3) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) จุดออน (-) 

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ชุมชนมีสวนรวมในการระดม

ท รั พ ย า ก ร เพื่ อ จั ด ห า วั ส ดุ 

อุปกรณสื่อประกอบการเรียน

การสอน และจัดสรางอาคาร

เรยีน อาคารประกอบ 

 

 

4 

 

16 

 

29 

 

24 

 

32 

 

3.60 

1.ระบบการบริหารจัดการวัสดุ 

ค รุ ภัณ ฑ  อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ ไมมปีระสทิธภิาพ 

 

14 

 

20 

 

34 

 

24 

 

13 

 

3.01 

       2.อาคารเรยีน อาคารประกอบ ไม

เพยีงพอตอความตองการ 

 

10 12 29 28 26 3.45 

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวเิคราะหเพื่อประมาณคาปจจัย ภายใน ดานการบรหิารจัดการ (Management) (M4) 

แบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) จุดออน (-) 

ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวนเปาหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสําคัญ 

คาคะแนน/จํานวน

เปาหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.สถานศึกษามีและใชแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลายตลอดจนภูมิปญ ญ า

ทองถิ่นในการบริหารจัดการศึกษา

อยางมคีุณภาพ 

 

5 

 

7 

 

26 

 

30 

 

37 

 

3.82 

1.ระบบเครอืขาย ICT              

ขาดประสทิธภิาพ 

 

15 

 

17 

 

35 

 

25 

 

13 

 

3.03 

2.สํานักงานเขตพื้นท่ีมีการบริหาร

จั ดการแบบมี ส วนร วม โดยก ลุ ม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

อยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 

5 

 

6 

 

25 

 

31 

 

38 

 

3.86 

2.สถานศึกษามีขนาดและความ

พรอมแตกตางกัน 

 

9 

 

10 

 

22 

 

24 

 

40 

 

3.72 

3.สถานศึกษามีภาคี เครือขายท้ัง

ภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม

ส นับส นุนการจั ดการศึกษาให มี

คุณภาพ 

 

3 

 

9 

 

28 

 

25 

 

40 

 

3.85 

       

คาเฉลี่ย 3.00 คาเฉลี่ย 3.00 
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ปจจัยภายนอก 

น้ําหนัก คาคะแนน คะแนนจรงิ สรุป 

คะแนน 

 ปจจัยภายใน 

น้ําหนัก คาคะแนน คะแนนจรงิ สรุป 

คะแนน 

 

คะแนน 

เต็ม=1 

โอกาส 

(+) 

1-5 

อุปสรร

ค 

(-) 

1-5 

โอกาส 

(+) 

อุปสรรค 

(-) 

คะแนน 

เต็ม=1 

จุด

แข็ง 

(+) 

1-5 

จุดออน 

(-) 

1-5 

จุดแข็ง 

(+) 

จุดออน 

(-) 

1.ดานสังคมและ

วัฒนธรรม (S) 

0.25 3 2 (+)0.75 (-)0.5 (+)0.25 1 .ด านโครงสราง

และนโยบาย(S1) 

0.13 3 3 (+)0.39 (-)0.39 0.00 

2.ดานเทคโนโลยี(T) 0.50 3 2 (+)1.5 (-)1.0 (+)0.5 2.ดานผลผลิตและ

การบริการ (S2) 

0.10 4 3 (+)0.40 (-)0.30 (+)0.1 

3.ดานเศรษฐกจิ(E) 0.10 3 3 (+)0.3 (-)0.3 0.00 3 .ด า น ค รู แ ล ะ

บุคลากร (M1) 

0.40 3 3 (+)1.20 (-)1.20 0.00 

4.ดานการเมอืงและ

กฎหมาย (P) 

0.15 3 3 (+)0.45 (-)0.45 0.00 4.ดานประสทิธิภาพ

การเงนิ/

งบประมาณ (M2) 

0.05 3 3 (+)0.15 (-)0.15 0.00 

       5 . ด า น วั ส ดุ 

ค รุ ภั ณ ฑ  อ าค าร

สถานท่ี (M3) 

0.05 3 3 (+)0.15 (-)0.15 0.00 

       6.ดานการบริหาร

จัดการ (M4) 

0.27 3 3 (+)0.81 (-)0.81 0.00 

คะแนนเฉลี่ย ปจจัยภายนอก (+)3.0 (-)2.25 (+)0.75 คะแนนเฉลี่ย ปจจัยภายใน (+)3.1 (-)3.0 (+)0.1 

ตารางสรุปผลการวเิคราะหสถานภาพองคกร 
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กราฟแสดงสถานภาพของ สพป. 
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กราฟแสดงสถานภาพของ สพป. 
  

 
 

             

 

               
 

     

 

        

     

 

         
 

    

  

        

     

 

         

     

  

        

   

 

  

 

  

 

     

               

      

 

        

               

               

               

               

               

               สถานภาพ Stars "เอื้อและแข็ง" เปนตําแหนงที่บงบอกวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา โดยภาพรวม 

สวนใหญมปีจจัยภายนอกที่เปนโอกาส และมปีจจัยภายในที่แข็ง เปนหนวยงานที่มคีวามพรอมสูง เชน  

เปนโรงเรยีนที่ดีมคีุณภาพไดมาตรฐาน หนวยงานเมื่อมสีถานภาพเปน Stars ใหกําหนดกลยุทธเชิงรุก  

(Aggressive) ตองรักษาความเปน Stars ใหยนืยงตอไปและพัฒนางานตอยอด 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดแผนกลยุทธ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2565-2568 
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 
ที่   361  / 25๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาขัน้พื้นฐานระยะ 4  ป (พ.ศ.2565-2568) 

และแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

------------------------------------------------------- 

    ดวย สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 มภีารกิจเกี่ยวกับการจัดและ

สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงเนนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จึงไดกําหนดใหจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (พ.ศ.2565 – 2568) และแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อเปนกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในสังกัดโดยใหมีความ

เช่ือมโยงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการบริหาร

ราชการแผนดินและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(พ.ศ.2565–2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย

สามารถนําแผนสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและเปนประโยชนตอราชการอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 ประกอบดวย 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

   1.1 นายบวร   เทศารนิทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2     ประธานกรรมการ 

   1.2 นางสุพิชญชญา  มแีกว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         รองประธานกรรมการ    

   1.3 วาที่รอยเอก อมรรัตน  ศรีขันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 

   1.4 นายอาวุธ    ทองบุ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         กรรมการ 

   1.5 นางสมใจ    มิ่งไชย           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 

   1.6 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง        นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  

                                                                                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  ใหคําปรึกษา เสนอแนะ กํากับ  ดูแลและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน(พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ 
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2. คณะกรรมการประเมินสถานภาพสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประกอบดวย 

   2.1 นายบวร   เทศารนิทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 

   2.2 วาที่รอยเอก อมรรัตน  ศรีขันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         รองประธานกรรมการ    

   2.3 นางสมจติต   รวมแกว  ผูอํานวยการกลุมนเิทศ ตดิตามฯ      กรรมการ 

   2.4 นางเพ็ญประภา  มเีพยีร  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ        กรรมการ 

   2.5 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ    กรรมการ 

   2.6 นางรัชน ี คําเนตร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   2.7 นางสาวณัฐนันท  บุญเสนอ   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   2.8 นางสาวพัชรติา  อุมแกว   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   2.9 นางสมใจ  มิ่งไชย          ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 

   2.10 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  

                                                                                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ    

  มหีนาที่  ประเมนิสถานภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา (สังเคราะหขอมูล) เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ 
      

3. คณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2568)  และ

แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย    

   3.1 นายบวร   เทศารินทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 

   3.2 นางสุพิชญชญา  มีแกว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         รองประธานกรรมการ    

   3.3 วาที่รอยเอก อมรรัตน  ศรขีันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 

   3.4 นายอาวุธ    ทองบุ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         กรรมการ 

   3.5 นายเทอดนคร  หองแซง  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      กรรมการ    

   3.6 นางยศวด ี  คุณพูล  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      กรรมการ 

   3.7 นายปนภพ   ดําเนนิ   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      กรรมการ 

   3.8 นายเศรษฐกานต   สุภารยี  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      กรรมการ 

   3.9 นายสุรศักดิ์  กากแกว  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      กรรมการ 

   3.10 นางสราญจิต   สรรพวุธ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      กรรมการ 

   3.11 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย         กรรมการ 

   3.12 ศกึษานเิทศกทุกคน           กรรมการ 
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   3.13 นายสมัย  พรสนิธุเศรษฐ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ    กรรมการ  

   3.14 นางรัชน ี คําเนตร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   3.15 นางสาวณัฐนันท  บุญเสนอ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   3.16 นางสาวพัชรติา  อุมแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   3.17 นางสมใจ  มิ่งไชย         ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 

   3.18 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

                                                                                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

   มีหนาที่ จัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2565-2568)และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 วิเคราะหนโยบาย กลยุทธ วัตถุประสงค จุดเนนในการดําเนินงาน พรอมทั้งพิจารณา

ตรวจสอบความเปนไปไดของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวม จัดทําเอกสาร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับ

สมบูรณ 
 

4. คณะกรรมการทบทวนและวพิากยแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2568) 

และแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย 

   4.1 นายบวร   เทศารินทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2     ประธานกรรมการ 

   4.2 นางสุพิชญชญา  มแีกว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         รองประธานกรรมการ    

   4.3 วาที่รอยเอก อมรรัตน  ศรขัีนธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 

   4.4 นายอาวุธ    ทองบุ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         กรรมการ    

   4.5 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย          กรรมการ 

   4.6 ศกึษานเิทศกทุกคน           กรรมการ 

   4.7 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ    กรรมการ    

   4.8 นางรัชน ี คําเนตร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   4.9 นางสาวณัฐนันท  บุญเสนอ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   4.10 นางสาวพัชรติา  อุมแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   4.11 นางสมใจ  มิ่งไชย         ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 

   4.12 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง      นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

                                                                                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  พ.ศ.2565 – 2568หนา 123 

 
 
 

-4- 
 

   มีหนาที่  ทบทวน และวิพากยแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2568) 

และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 2 เพื่อใหมคีวามสมบูรณและมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 
 

   5. คณะกรรมการจัดทําเอกสารรูปเลมแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2568) 

   และแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย 

   5.1 นายบวร   เทศารินทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 

   5.2 นางสมใจ  มิ่งไชย  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน              กรรมการ 

   5.3 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ           นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ    กรรมการ    

   5.4 นางรัชน ี  คําเนตร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   5.5 นางสาวณัฐนันท   บุญเสนอ       นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   5.6 นางสาวพัชรติา  อุมแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 

   5.7 นางสาวโสภิตวลัย  เบาทอง       นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  

                                                                                                 กรรมการและเลขานุการ 

     มีหนาที่ รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

(พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดพิมพ และทํา

เอกสารรูปเลมให เรียบรอยสมบูรณ   เพื่อนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษายโสธร เขต 2 พจิารณาตอไป 
 

6. คณะวิทยากร  ประกอบดวย 

   6.1 นายบวร  เทศารนิทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 

   6.2 นางสุพิชญชญา  มแีกว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         รองประธานกรรมการ 

   6.3 วาที่รอยเอก อมรรัตน  ศรีขันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 

   6.4 นายอาวธุ    ทองบุ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         กรรมการ 

   6.5 นางสมใจ  มิ่งไชย  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการ 

   6.6 นายสมัย  พรสนิธุเศรษฐ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ     กรรมการ     

   6.7 นายผดุงสทิธิ์  ลาวรรณ  นักวิชาการคอมพวิเตอรชํานาญการ     กรรมการ 

   6.8 นางสาวโสภิตวลัย  เบาทอง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

                                                                                                 กรรมการและเลขานุการ   
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  มหีนาที ่ 1. เปนวทิยากรบรรยายใหความรูตามกําหนด 

    2. เปนผูชวยวทิยากรดานเทคโนโลยใีนการดําเนนิการบรรยายเนื้อหาและ      

                                    ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2565-2568 

                                    และแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงาน 

                                    เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

7. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบดวย 

   7.1 นางสาววันเพ็ญ  ออนแกว   ผูอํานวยการกลุมบรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย 

                                                                                               ประธานกรรมการ 

   7.2 นางสมใจ  มิ่งไชย  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน    กรรมการ 

   7.3 นางแกว  ฉัตรจอหอ     นักวชิาการพัสดุชํานาญการ     กรรมการ 

   7.4 นายวรีะพล  โสมณวตัร     พนักงานพัสดุ ส4      กรรมการ 

   7.5 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง        นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  

                                                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
 

  มหีนาที ่ จัดทําเอกสารเกีย่วกับการเงนิ  ดําเนนิการเบกิ – จาย ยมืเงิน จัดหาวัสดุ  

อุปกรณ  ที่ใชในการประชุมใหมปีระสทิธภิาพ และถูกตองตามระเบยีบของทางราชการ 

8. คณะกรรมการประชาสัมพันธ  ประกอบดวย 

   8.1 นางวราภรณ   สิงหคบิุตร ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ    ประธานกรรมการ 

   8.2 นายสรศักดิ์     พรมนลิ      ลูกจางช่ัวคราว       กรรมการ 

   8.3 นายธรรมภรณ   ธงชัย  เจาหนาที่ธุรการชํานาญงาน          กรรมการและเลขานุการ 
 

   หนาที่  ประชาสัมพันธโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหเปนไปดวย

ความเรยีบรอย 

  ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งทุกคณะปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ รับผิดชอบ 

เพื่อใหการยกรางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดผลดีสามารถนํามาใชประโยชนจริงอนึ่งหากมี

ปญหาอุปสรรคใหรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2  ทราบ 
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               ทัง้นี้  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  2564      
                                                          

                                 
                           (  นายบวร   เทศารินทร  ) 

                         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

 



                                                                                        

 

 

 
  

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        

 

คณะผูจัดทํา 
 
 
 

        ที่ปรกึษา 

นายบวร   เทศารนิทร    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

นางสุพิชญชญา   มแีกว     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

นายอาวุธ   ทองบุ                    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

วาที่รอยเอกอมรรัตน  ศรขัีนธ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

          คณะทํางาน 

วาที่รอยเอกอมรรัตน  ศรขัีนธ    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

นางสมใจ   มิ่งไชย  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นายสมัย    พรสินธุเศรษฐ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง        นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

นางรัชน ี    คําเนตร   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวณัฐนันท  บุญเสนอ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวพัชริตา  อุมแกว  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

    จัดทํา เอกสาร  รูปเลม 

นางสมใจ   มิ่งไชย  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง       นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางรัชน ี  คําเนตร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวพัชริตา  อุมแกว  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นายชัชชล  แกนบุบผา   เจาหนาที่ธุรการโรงเรยีน 

 
 

    กลุมนโยบายและแผน      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
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