


ค ำน ำ                          
   
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผน ของหน่วยงานที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยเช่ือมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

 

  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับนี้         
จะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม/หน่วย และ  
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ  บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ      
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการผลักดันการน ากลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือในการบริหาร
และจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 

 

 
 



 

สารบัญ 
เรื่อง               หน้า 

ค าน า 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ          ๑  
  ความเป็นมา                                                       ๑ 
   สภาพทั่วไปของเขตพ้ืนที่การศึกษา                 ๒ 
  สภาพการจัดการศึกษา                                               ๒ 
  โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒             ๓ 
  ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ๙ 
           ภาพความส าเร็จ                                                 ๑๑ 
   แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา      ๑๖ 
 

ส่วนที่ ๒ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                      ๑๘ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            ๒๐ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐                             ๓๒ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒                                   ๓๒                                                                        
  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙   
                     เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย                            ๓๓ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐                                                  ๓๓ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)                             ๓๔ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                     ๓๕ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)               ๓๗ 
  นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐               ๔๑ 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๙                                ๔๒ 
  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๘๐                              ๔๒ 

พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา                             ๔๓ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ๔๓ 

    นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖         ๔๕ 
      สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)     ๔๗ 
 
                     
  



ส่วนที่ ๓ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ                                              ๖๒ 
วิสัยทัศน์                                                                       ๖๓ 

  พันธกิจ                                                                       ๖๓ 
  เป้าประสงค์                                                                       ๖๓ 

กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธ์                                                   ๖๔ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และความสอดคล้องกับคุณลักษณะเป้าหมาย  
(SMART)                                                                            ๖๙ 

ส่วนที่ ๔ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดและควำมสอดคล้องกับคุณลักษณะเป้ำหมำย 

(SMART) ปี ๒๕๖๖                                                           ๗๘ 
กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธ์                                                  ๗๙ 

ส่วนที่ ๕ กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัต ิ                  ๙๖ 
           แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ                                                            ๙๗ 
 การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนสู่ความส าเร็จ                                                 ๙๘                                                        

การก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน                                                     ๙๘ 
เงื่อนไขความส าเร็จ                                                                         ๙๙ 

 

ภำคผนวก กระบวนกำรประเมินสถำนภำพ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ                  ๑๐๑ 
  การวิเคราะห์เพ่ือประเมินค่าปัจจัยภายนอก                                                  ๑๐๒ 
  การวิเคราะห์เพ่ือประเมินค่าปัจจัยภายใน                                                  ๑๑๐ 
  สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร                                                  ๑๑๘ 
  กราฟแสดงสถานภาพของ สพป.                                                             ๑๑๙ 
คณะท ำงำน 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑ 

ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาที่จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษาและเป็น
รากฐานการศึกษาของคนไทย โดยมีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน  
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ 
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประเทศไทยจะได้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ
น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน ต่อไป  

   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพขึ้นโดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความรู้ความสามารถของครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และ
สร้างความเข้มแข็งเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนและจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึง
ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกรอบกฎหมายที่ส าคัญทางการศึกษา  ได้แก่ นโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์/จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการพัฒนาบนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ บริบทของเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย องค์กรภาครัฐและ
เอกชน โดยมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบครบวงจร  บุคลากร และผู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แผนพัฒนา  ท าให้ได้วิสัยทัศน์ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่หลากหลายและ
กว้างขวางมีพันธกิจที่สนับสนุนเพ่ือให้วิสัยทัศน์เป็นความจริงได้ และเกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์  รวมทั้ง
การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติ  โดยใช้กรอบของ Balanced  Scorecard : BSC  และ
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  จึงได้น าแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในแต่ละปี 

 

  
 



 ๒ 

สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต ๒ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก่
ประชากรวัยเรียนครอบคลุมใน ๕ อ าเภอ  คือ อ าเภอกุดชุม อ าเภอเลิงนกทา  อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอป่าติ้ว 
และอ าเภอทรายมูล  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ              ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร      
ทิศใต้                  ติดต่อกับอ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร              
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญ              
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

ส าหรับแผนที่แสดงอาณาเขตของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปรากฏดังภาพที่ ๑ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพการจัดการศกึษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ



 ๓ 

มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๖๑ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
    ๒. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัด  และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
   ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 

โครงสรำ้งของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ แบ่งเป็น  ๙ กลุ่มงำน   ๑  หน่วย  ดังนี ้
๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. กลุ่มนโยบายและแผน 
๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๕. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๗. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 ๔ 

๙. กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ในแต่ละกลุ่มงาน  มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้  

 ๑. กลุ่มอ ำนวยกำร  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ 
บริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาท  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร สื่ออุปกรณ์ทาง
การศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้      

๑.๑  ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต 
    ๑.๒  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
    ๑.๓  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
    ๑.๔  จัดระบบบริหารงานการควบคุมภายในและพัฒนาองค์กรส านักงาน 
    ๑.๕  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด 
    ๑.๖  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
    ๑.๗  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๑.๘  ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ 
     ๑.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่มิใช่งานของส่วนราชการใด

โดยเฉพาะ 
                    ๑.๑๐  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต  สถานศึกษา และหน่วยงาน
การศึกษา 
                    ๑.๑๑  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 
  ๒. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเน้นมาตรการจูงใจ          
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา  มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ
น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนมีมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  วางแผนอัตราก าลัง  ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
   ๒.๒  สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชกรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 ๒.๓  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 



 ๕ 

   ๒.๔  พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ 
 ๒.๕  ด าเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และการด าเนินคดีของรัฐ 
 ๒.๖  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ๒.๗  จัดท ามาตรฐาน ณ ภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
   ๒.๘ ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   ๒.๙ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
   ๓. กลุ่มนโยบำยและแผน  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย 
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ตาม
ยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Strategic Result Based Mangement : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์(SPBB) โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผล  
อย่างเป็นระบบ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
   ๓.๒ จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   ๓.๓ วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 
   ๓.๔  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการ
ปฏิบัติ ตามนโยบายและแผน 
   ๓.๕  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๓.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
    ๔.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  น าแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษาที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ  ด้อยโอกาสพิการและมีความสามารถพิเศษ  



 ๖ 

อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 ๔.๓  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
   ๔.๔  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
   ๔.๕  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  
เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 
   ๔.๖  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   ๔.๗  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ๔.๘  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๔.๙  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
   ๔.๑๐  ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

๔.๑๑  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๔.๑๒  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   ๔.๑๓  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 
   ๕. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัด
การศึกษา   เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานเท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิด
การเรียนรู้  ตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 ๕.๒  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๕.๓ วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ                

การประเมินผลการศึกษา 



 ๗ 

 ๕.๔  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง
ประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ๕.๕  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๕.๖  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 ๕.๗  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
๖.  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 ๖.๒  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 ๖.๓  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 ๖.๔  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๖.๕  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุ

และ งานบริหารสินทรัพย์ 
 ๖.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
๗.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 ๗.๒  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 ๗.๔  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 ๗.๕  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
 ๗.๖  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 

   ๘.  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑  ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 



 ๘ 

 ๘.๒  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ  การ
จัดการศึกษา 

 ๘.๓  ด าเนินการงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘.๔  ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 ๘.๕  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
๙. กลุ่มกฎหมำยและคดี   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๙.๑  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 ๙.๒  ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 ๙.๓  ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 ๙.๔  ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 ๙.๕  ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
 ๙.๖  ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 ๙.๗ ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 ๙.๘  ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๙.๙  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ

งานคดีของรัฐ 
  ๙.๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง          
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐.   หน่วยตรวจสอบภำยใน   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑๐.๑  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
 ๑๐.๒  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับ

ผลผลิต หรือเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๑๐.๓  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 ๑๐.๔  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๑๐.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือท่ี 
ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีปริมาณงาน ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ปริมำณงำน  (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)  
 

      สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๑๓๕ แห่ง จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี จ านวน ๔๘ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๘๓ แห่ง (๕ อ าเภอ) 

 
 
 

 

 



 ๑๐ 

 
๑. จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกรำยอ ำเภอ (ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๕) 

 

 

 
ที ่

 
อ ำเภอ 

สังกัด 
 

รวม 
สพป. 

สพม. อปท. เอกชน ตชด. ส ำนัก
พระพุทธศำสนำ โรงเรียน สำขำ 

๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒ - - - ๑ ๒๗ 
๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔ ๒ ๒ - - ๕๗ 
๓ ป่าติ้ว ๒๙ - ๒ - - - - ๓๑ 
๔ เลิงนกทา ๕๘ - ๕ ๓ ๓ ๑ ๑ ๗๑ 
๕ ไทยเจริญ ๒๓ - ๒ -๐ ๔ - - ๒๙ 

 
รวม 

๑๘๒ ๑ - - - - - - 
๑๘๓ ๑๕ ๕ ๙ ๑ ๒ ๒๑๕ 

 

๒.  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ จ ำแนกตำมอ ำเภอ  (ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๕) 
 

อ ำเภอ 

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
รอง

ผู้อ ำนวยกำร 
ครูผู้สอน 

พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
(สำยผู้สอน) 

อ าเภอกุดชุม ๓๕ ๒ ๓๑๓ ๑๑๐ 
อ าเภอเลิงนกทา ๕๓ ๐ ๔๑๔ ๑๓๔ 
อ าเภอไทยเจริญ ๒๐ ๐ ๑๑๒ ๔๖ 
อ าเภอทรายมูล ๙ ๐ ๔๖ ๓๙ 
อ าเภอป่าติ้ว ๒๐ ๐ ๑๓๙ ๕๘ 

รวม ๑๓๗ ๒ ๑๐๒๔ ๓๘๗ 

๓.  จ ำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย แยกตำมเพศ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ (ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๕) 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ ๕๔ ๓๔ ๘๘ 
อนุบาล ๒ ๙๒๙ ๘๐๕ ๑,๗๓๔ 
อนุบาล ๓ ๙๒๙ ๘๓๑ ๑,๗๖๐ 

รวม ๑๙๑๒ ๑๖๗๐ ๓,๕๘๒ 



 ๑๑ 

 
๔.  จ ำนวนนักเรียน ระดับประถมศึกษำ  แยกตำมเพศ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ (ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙๗๕ ๙๖๘ ๑,๙๔๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑,๐๕๑ ๙๓๖ ๑,๙๘๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑,๐๘๓ ๑,๐๑๔ ๒,๐๙๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๒๓๕ ๑,๑๐๘ ๒,๓๔๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๑๓๕ ๑,๑๐๕ ๒,๒๔๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑,๐๘๑ ๑,๐๘๖ ๒,๑๖๗ 

รวม ๖,๕๖๐ ๖,๒๑๗ ๑๒,๗๗๗ 

 
๕.  จ ำนวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ  แยกตำมเพศ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ (ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๕) 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๘๙ ๒๗๗ ๖๖๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๗๘ ๒๖๖ ๖๔๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔๔ ๒๗๖ ๖๒๐ 

รวม ๑,๑๑๑ ๘๒๒ ๑,๙๓๓ 

 
 
ภำพควำมส ำเร็จ   
 

จากการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  สรุปผลได้ดังนี้ 

๑. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-Net) รายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ และผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

ตำรำงท่ี ๑  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational   
Test : O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

สำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
ค่ำพัฒนำกำร กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๓ กำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๔๕.๑๒ ๕๑.๕๒ ๔๘.๖๓ -๒.๘๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๓๑ ๒๗.๑๐ ๓๔.๘๐ +๗.๗๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๘๑ ๓๕.๓๘ ๓๓.๐๐ -๒.๓๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๒๘ ๓๔.๐๔ ๓๒.๑๘ -๑.๘๖ 

เฉลี่ย ๓๓.๘๘ ๓๗.๐๑ ๓๗.๑๐ -๐.๐๙ 

 
 
ตำรำงท่ี ๒  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
Test:O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

สำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
ค่ำพัฒนำกำร กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๓ กำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๕๐.๒๗ ๕๐.๒๙ ๔๔.๗๘ -๕.๕๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๙๐ ๒๐.๕๓ ๒๐.๓๓ -๐.๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๖๒ ๒๗.๓๖ ๒๙.๔๙ +๒.๑๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๘๗ ๒๙.๐๙ ๒๕.๗๐ -๓.๓๙ 

เฉลี่ย ๓๑.๙๑ ๓๑.๙๑ ๓๐.๐๗ +๑.๘๔ 

 
ตำรำงท่ี ๓  แสดงผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ จ าแนกตามด้านความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

สำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
ค่ำพัฒนำกำร กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๓ กำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ด้านการอ่าน ๔๒.๒๑ ๔๐.๒๗ ๖๓.๐๓ +๒๒.๗๖ 
ด้านค านวณ ๔๒.๕๙ ๔๘.๓๕ ๕๘.๕๔ +๑๐.๑๘ 
ด้านคิดวิเคราะห์ - - - - 

เฉลี่ย ๔๒.๔๐ ๔๔.๓๑ ๖๐.๗๓ -๑๖.๔๒ 
 

 
 
 
 



 ๑๓ 

ตำรำงท่ี ๔  แสดงผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ าแนกตามด้านความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
 

สำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนนค่ำ
พัฒนำกำร กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๓ กำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ด้านการอ่านออกเสียง ๖๗.๔๗ ๗๘.๙๗ ๗๕.๗๔ -๓.๒๓ 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ๗๔.๖๖ ๗๗.๐๔ ๗๔.๕๐     -๒.๕๔ 

เฉลี่ย ๗๑.๐๗ ๗๘.๐๒ ๗๕.๑๐ +๒.๙๒ 
 

๑.๒  ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน  และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ๑.๓  หน่วยงานทุกระดับได้ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดทักษะการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ ขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  ๑.๔  อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุที่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
ที่ไม่พึงประสงค ์
  ๑.๕  การจัดการเรียนรู้บางส่วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน ครู 
ยังขาดทักษะการใช้สื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน สมศ.  
การประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       

ได้ด าเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังตาราง
ที่ ๕ – ๖ 

 
ตำรำงท่ี ๕  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

ระดับกำรศึกษำ คุณภำพกำรประเมิน รวม 

ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
ปฐมวัย - - ๖๐ ๙๖ ๒๓ ๑๗๙ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - ๗๖ ๙๒ ๑๓ ๑๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

ตำรำงท่ี ๖  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย  จ านวน ๙๔  
โรงเรียน        

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ คุณภำพกำรประเมิน รวม 

 ปรับปรุง พอใช้ ดี  
มาตรฐานที่ ๑  - ๖ ๘๘  ๙๔ 
มาตรฐานที่ ๒  - ๔ ๙๐  ๙๔ 
มาตรฐานที่ ๓  - ๔ ๙๐  ๙๔ 

 

หมำยเหตุ  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลไม่ได้จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
 
ตำรำงท่ี ๗  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๙๕  
โรงเรียน        

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ คุณภำพกำรประเมิน รวม 

 ปรับปรุง พอใช้ ดี  
มาตรฐานที่ ๑  - ๔ ๙๑  ๙๕ 
มาตรฐานที่ ๒  - ๓ ๙๒  ๙๕ 
มาตรฐานที่ ๓  - ๕ ๙๐  ๙๕ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
ตำรำงท่ี ๗  ผลกำรด ำเนินงำนประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
หรือระบบ KRS ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมำยเหตุ 
ค่ำคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๖๐ ๔.๖๖๕๗๓ ๙๓.๓๑๔๖  
๒๕๖๑ ๔.๑๘๙๙๑ ๘๓.๗๙๘๒  
๒๕๖๒ ๓.๗๐๑๐๒ ๗๔.๐๒๐๔  
๒๕๖๓ ๔.๓๘๒๕๖ ๘๗.๖๕๑๒  
๒๕๖๔ ๔.๓๘๑๘๘ ๘๗.๖๔  

ที่มำ : ระบบรายงานผลการด าเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  หรือระบบ KRS  
 
 



 ๑๕ 

ตำรำงท่ี ๘  ผลกำรด ำเนินงำนประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรเขต ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมำยเหตุ 
ระดับ ระดับ 

๒๕๖๐    
๒๕๖๑ ด ี ๓  
๒๕๖๒ ด ี ๓  
๒๕๖๓ ดีมำก ๔  
๒๕๖๔ ดีมำก ๔  

ที่มำ : ระบบรายงานมาตรฐานเขต 
 
 ตำรำงท่ี ๙ ผลกำรประเมิน ITA ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมำยเหตุ 
ค่ำคะแนนที่ได้ ระดับ 

๒๕๖๑ ๗๑.๔๘ C  
๒๕๖๒ ๗๔.๒๗ B  
๒๕๖๓ ๙๔.๔๒ A  
๒๕๖๔ ๙๓.๐๘ A  
๒๕๖๕ ๙๘.๕๙ AA  

 
 
 

๒.  ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
        ประชากรวัยเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง  มีเด็กออกกลางคันร้อยละ ๐.๐๒ 

๓.  ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
  ๓.๑ การกระจายอ านาจจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ยังไม่เป็นไป      
ตามเจตนารมณ์  ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผู้รับการพัฒนา 
  ๓.๓ การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สัมพันธ์        
กับคุณภาพนักเรียน 
  ๓.๔ โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิ             
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าคัญ และครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 
 
 



 ๑๖ 

แนวทำงกำรพัฒนำเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
      ๑.กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประชำกรวัยเรียน 

๑.๑  พัฒนาฐานข้อมูลการรับนักเรียน และการติดตามเด็กเข้าเรียน ประสานความร่วมมือ 
กับ หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๒  สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑.๓  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๔  จัดท าเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอ่ืนที่มีเขตบริการต่อต่อ 

กันและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
๑.๕  จัดท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีปัญหาในการศึกษาในระบบ 
1.6  เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

๒. กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๒.๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ให้สูงขึ้น 
๒.๒  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๓  ส่งเสริมและร่วมจัดระบบประกันภายในของทุกโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
๒.๔  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนด้านวิชาการ 
๒.๕    ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา ๑ คน / ๑ นวัตกรรม / ๑ ปีการศึกษา 
๒.๖ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
 

๓. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 
๓.๑  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒  พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๓  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐาน 

วิชาชีพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔  เสริมสร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหา 

ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด 
๓.๕  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าอราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าการวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน 
๓.๖ สร้างขวัญและก าลังใจ ความก้าวหน้า และความม่ันคงในวิชาชีพ 

๔. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามบทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล ในการบริหารงาน 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และเน้นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 



 ๑๗ 

๔.๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน และศูนย์วิชาการชุมชน 
๔.๓  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กร 

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน จัดการศึกษาได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

๕. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
๕.๑  สร้างกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มค่าและตรวจสอบได้ และ 

เป็นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๒ พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ     

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.๓  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกด้านที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  

ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๕.๔  สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 ๑๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙ 

ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาที่จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษาและเป็นรากฐาน
การศึกษาของคนไทย โดยมีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน  
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ 
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 
๒๑ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับน า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน ต่อไป 

กฎหมาย แผน นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกฎหมาย แผน นโยบายส าคัญ ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังในภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

ภาพ ๑ กฎหมาย ยทุธศาสตร์ แผนต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยรายละเอียดการของกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ ได้มปีระมวลการวิเคราะห์ไว้ในส่วนถัดไป 



 ๒๐ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

สถานการณ์โครงสร้างประชากรในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 
๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อย
ละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และคาดว่าจะมีสัดส่วนร้อยละ ๒๘ ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๗๖1 ตามผลการ
คาดประมาณประชากรของประเทศไทย ในข้อสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ระดับปานกลาง  (Medium fertility 
assumption) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดประมาณประชากรของประเทศไทยก าลังจะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากจ านวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ในระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้2  

ตาราง ๑ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (จ าแนกกลุ่มอายุ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
        ปี พ.ศ. 
 
กลุ่มอายุ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
จ านวน
(พันคน) 

ร้อยละ จ านวน 
(พันคน) 

ร้อยละ จ านวน
(พันคน) 

ร้อยละ จ านวน
(พันคน) 

ร้อยละ จ านวน
(พนัคน) 

ร้อยละ 

๐ - ๕๙ ปี ๕๓,๔๒๑ ๗๙.๘๓ ๕๓,๐๐๑ ๗๙.๐๙ ๕๒,๕๕๔ ๗๘.๓๓ ๕๒,๐๘๑ ๗๗.๕๖ ๕๑,๕๗๘ ๗๖.๗๘ 

๖๐ ปีขึ้นไป ๑๓,๕๐๐ ๒๐.๑๗ ๑๔,๐๑๓ ๒๐.๙๑ ๑๔,๕๓๕ ๒๑.๖๗ ๑๕,๐๖๖ ๒๒.๔๔ ๑๕,๕๙๘ ๒๓.๒๒ 

รวม ๖๖,๙๒๑ ๑๐๐ ๖๗,๐๑๔ ๑๐๐ ๖๗,๐๘๙ ๑๐๐ ๖๗,๑๔๗ ๑๐๐ ๖๗,๑๗๖ ๑๐๐ 

หมายเหต ุค านวณร้อยละจากรายงานการคาดประมาณประชากรชองประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓ (ฉบับปรับปรุง), 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต,ิ ๒๕๖๒, น.๓๕,  

 ซึ่งภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่คนไทยมีอายุยืนมากขึ้น 
ประกอบกับการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง3 ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กหรือประชากรวัยเรียน 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงสูงขึ้น กล่าวคือ วัยแรงงานต้องแบก
รับภาระการดูแลผู้สูงวัยเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
จ าเป็นต้องเตรียมก าลังคนให้มีสมรรถนะเพ่ือสร้างผลิตภาพ (Productivity) ที่สูงขึ้น การจัดการศึกษา 
จึงต้องวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูง และปรับหลักสูตรการเรียน 
การสอนให้บูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยเพียงพอ 
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

                                                 
1 จาก ภาวะสังคมไทยไตรมาสส่ี และภาพรวมปี ๒๕๖๓, โดยกองพฒันาขอ้มูลและตวัช้ีวดัสงัคม ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ, ๒๕๖๓, น.๒๗ 
2 จาก รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓ (ฉบับปรับปรุง), ๒๕๖๒, น.๓๕, สืบคน้เม่ือ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๕ จาก http://social.nesdc.go.th/social/Portals/๐/Documents/รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย%๒๐พศ%๒๐๒๕๕๓%๒๐-%๒๐๒๕๘๓%๒๐(ฉบบั_๒๓๑๕.pdf 
3 จาก “ประชากรสูงอายไุทย : ปัจจุบันและอนาคต” เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม ๑/๒๕๕๘, ๒๕๕๙, โดยศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ น.๒ 



 ๒๑ 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption) เป็นการเปลี่ยนแปลง

สังคมไปสู่สั งคมดิจิทัลส่งผลต่อการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและมีแนวโน้มที่การจัดการศึกษาจะเปลี่ยนไป  
โดยการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
กับสังคมและองค์กรภายนอก รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล 
โดยการน าเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจะท าให้เข้าสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเสริมบทเรียนโดยสร้างสถานการณ์
จ าลอง4 ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) และโลกเสมือนจริง (Metaverse) ดังนั้น การจัดการศึกษา
ของประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายการพัฒนา การวางแผน และการสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ของทรัพยากรมนุษย์ที่จะศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือต้องปรับหลักสูตรและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต5  

 

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยประชากรวัยเรียน
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประชากร Generation Z หรือ Gen Z (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๓) ที่ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะท าให้สามารถเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เช่น ระบบการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ  
(Mobile Learning) การเรียนรู้ในระยะเวลาสั้น ๆ ที่มีเนื้อหากระชับและตรงประเด็น (Micro-Learning)  
การเรียนผ่านสื่อวีดีทัศน์ (Video-Based Learning) และการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น จึงมีช่องทาง  
ในการแสวงหาความรู้ที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น6 เมื่อพิจารณาจากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนอายุ ๖ ปีขึ้น
ไปของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ จะเห็นได้ว่า อัตราการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทยมีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา ๕ ปี  
 นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียังท าให้การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่ในระบบห้องเรียน
แบบเดิมเท่านั้น เพราะ ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน  
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ซึ่งในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนส าคัญในการเริ่มต้น
การใช้ระบบการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะ Massive Open Online Course หรือ MOOC เป็นบริการบทเรียน
ออนไลน์แบบเปิดที่ให้บริการฟรีเป็นส่วนใหญ่ โดยในประเทศไทยมีโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand 

                                                 
4 จาก “แนวทางการบริหารการศึกษาในยคุดิจิทัลดิสรัปช่ัน” โดย สุภทัรศกัด์ิ ค  าสามารถ ศิรินทิพย ์กุลจิตรศรี โกวิท จนัทะปาละ, ๒๕๖๓,  
Journal of Modern Learning Development, ๕(๓), น.๒๕๓-๒๕๗  
5 จาก แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙, โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๐, น.๔ 
6 จาก Lifelong Learning Focus, โดยสถาบนัอุทยานการเรียนรู้ ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน), 
๒๕๖๔, น.๕๓ 



 ๒๒ 

Cyber University : TCU) เป็นผู้เริ่มใช้งานแพลตฟอร์ม Thai MOOC ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้
แบบตลาดวิชาออนไลน์ที่ได้สถาบันอุดมศึกษาชั้นน ามาช่วยพัฒนาหลักสูตร และมุ่งเน้นการเรียนการสอนส าหรับ
กลุ่มคนขนาดใหญ่แบบเสรีในการเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ โดยสามารถรองรับผู้เรียนได้จ านวนมาก และ
สามารถเรียนรู้ระยะทางไกลผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเนื้อหายังเป็นเนื้อหาแบบเปิดที่ไม่ว่ าบุคคลใด 
ก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ กว่า ๕๙๘ แห่ง ที่มีรายวิชากว่า ๖๓๑ รายวิชา 
จ าแนกเป็นหมวดหมู่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) ได้ดังนี้7 ๑) การศึกษาและการฝึกอบรม จ านวน 
๗๕ รายวิชา ๒) อาหารและโภชนาการ จ านวน ๙ รายวิชา ๓) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๖ 
รายวิชา    ๔) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๒๐ รายวิชา ๕) ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง จ านวน 
๖๔ รายวิชา ๖) ธุรกิจและการบริหารจัดการ จ านวน ๑๒๐ รายวิชา ๗) ภาษาและการสื่อสาร จ านวน ๔๒ 
รายวิชา ๘) วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จ านวน ๒๒ รายวิชา ๙) ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา จ านวน ๓๐ 
รายวิชา ๑๐) สังคม การเมืองการปกครอง จ านวน ๒๘ รายวิชา ๑๑) สุขภาพและการแพทย์ จ านวน ๕๕ 
รายวิชา ๑๒) เกษตรและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๗ รายวิชา ๑๓) อ่ืน ๆ จ านวน ๒๓ รายวิชา โดยมีอัตราการลง
เรียนรายวิชาธุรกิจมากที่สุด ที่ร้อยละ ๒๐.๔ รายวิชาเทคโนโลยีเป็นอันดับที่สอง ร้อยละ ๑๙.๓ และรายวิชา
สังคมศาสตร์เป็นอันดับที่ ๓ ร้อยละ ๑๑.๔ รายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ ๓ อัตราการลงเรียนหลักสตูร MOOC (แบ่งตามรายวิชา) ในประเทศไทย 

ที่มา : The Report by class central อ้างถึงใน Lifelong Learning Focus ของสถาบันอุทยานการเรียนรู ้ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๔, น. ๕๒ 
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 จาก Thai MOOC สืบคน้เม่ือ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จาก https://thaimooc.org/course?f%๕B๐%๕
D=course_category_taxonomy%๓A๓๗๕ 

อตัราการลงเรียนหลักสูตร MOOC (แบ่งตามรายวชิา) ในประเทศไทย 

การศึกษา                         เทคโนโลย ี

ธุรกิจ                               สงัคมศาสตร์ 

คณิตศาสตร์                      ศิลปะ 

วทิยาศาสตร์                     วศิวกรรมศาสตร์    

มนุษยศาสตร์                    สาธารณสุข 



 ๒๓ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  

และสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
 สังคม และวัฒนธรรม 

 สหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้คาดการณ์ว่าโลกจะเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
(Age Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ ส่วนประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และคาดว่า 
จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete aged Society) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ท าให้มีสัดส่วน
ประชากรสูงวัยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก าลังแรงงานในตลาดแรงงานลดลงจนส่งผลให้เกิดการพ่ึงพา
แรงงานข้ามชาติมากขึ้น น าไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่า งประเทศ ซึ่งจะท าให้รูปแบบ 
ของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) นอกจากนั้น อัตราการเกิดท่ีลดลง
ของประชากรไทย โดยเฉพาะกลุ่มประชากร Generation Y หรือ Gen Y ที่มีสุขภาพดีและอยู่ในวัยที่เหมาะสม 
ต่อการสร้างครอบครัวมีอัตราการให้ก าเนิดลดลง เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดที่มีความต้องการจะเป็น
ครอบครัวเดี่ยว โดยการใช้ชีวิตคนเดียว ด้วยการมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถพ่ึงพาตัวเองได้  
อีกทั้ ง การที่คนในสังคมมีพฤติกรรมเสพติดสมาร์ทโฟน ท าให้ขาดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่  
ต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง  และการเกิดความสับสนในตัวเอง ที่มีทั้งตัวตนที่แท้จริง กับตัวตนเสมือน 
ในโลกออนไลน์  เกิดเป็นสังคมก้มหน้า (Social Ignorance)8 ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงต้องวางแผนในการรองรับผลกระทบจากประชากรวัยเรียนที่ลดลง รวมถึงการวางพ้ืนฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและสมรรถนะสูง เพ่ิมเติมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการพัฒนาการศึกษา เพ่ือลดอัตราการพึ่งพิง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ9 

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยเป็ นเศรษฐกิจที่ พ่ึ งพาการลงทุนและการค้ าระหว่างประเทศเป็ นสัดส่ วนสู ง10  

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการก าหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ 
อาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น การศึกษา 
ต้องพัฒนาคนให้มีทักษะ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า 
และการลงทุน  เกิดการเคลื่ อนย้ ายสินค้ า และเงินลงทุนจากต่ างประเทศมากขึ้น  ประเทศต่าง ๆ  
ไม่เพียงแต่ต้องลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยแรงงาน 
ที่มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ 
ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก 

                                                 
8 จาก เฉลิมพงษ ์จนัทร์สุขา, ๒๕๕๙, พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนกบัสงัคมกม้หนา้: กรณ๊ศึกษานกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
9 จาก แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี), โดยส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๕, น.๕๐ - ๕๑ 
10 จาก “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยหลงัโควิด”, โดยธนาคารแห่งประเทศไทย, สืบคน้เม่ือ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จาก 
https://www.bot.or.th/ Thai/ BOTMagazine/Pages/๒๕๖๓๐๓_CoverStory.aspx 



 ๒๔ 

ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั่วโลก ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะพัฒนาคน 
ให้มีความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สู่การมีงานท าในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 

ทั้งนี้  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 
ในปี ๒๕๖๕ จะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๒.๗ - ๓.๒ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของการบริโภค 
จากภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งออกสินค้าจะขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะที่หนี้สินครัวเรือนจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงตามความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ยังคงมีความรุนแรง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว 
จึงท าให้รายได้ครัวเรือนยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความกังวลและชะลอการก่อหนี้ อย่างไรก็ตาม 
หนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ยังอยู่ ในระดับสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งมีผลกระทบมา
จากภาระค่าครองชีพที่อาจกดดันให้ครัวเรือนมีความต้องการสินเชื่อมากขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัว
เพ่ิมขึ้นในอนาคต11 

สิ่งแวดล้อม  
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น พ้ืนที่น้ าแข็งในทะเล 

อาร์คติกลดลงในระดับต่ าสุด และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีความเข้มข้นสูงขึ้น  เกิดภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติรุนแรงขึ้นทั่วโลก เช่น การเกิดคลื่นความร้อน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ า
เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมลพิษทางน้ าที่เพ่ิมขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่า สัตว์ป่า
และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในช่วง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
ทั่วโลก ท าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยประเทศต่าง ๆ ได้ใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเดินทางระหว่าง
ประเทศมากขึ้น ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว และประชาชนออกจากบ้านน้อยลง  
ท าให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ในขณะที่การใช้วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพ่ิมขึ้น รวมถึงขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ทั้งนี้ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีทิศทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Goals : SDGs) โดยการด าเนินงานตามอนุสัญญาและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเงินการคลัง 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่น าไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙ ของงบประมาณทั้งหมด12 
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 จาก ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองของปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕, โดยส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 

๒๕๖๕, น.๗ - ๙, สืบคน้เม่ือ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=

๑๒๘๑๐&filename=QGDP_report 

12
 จาก รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔, โดยส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ๒๕๖๕, 

น.๑๒-๑๓ 



 ๒๕ 

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ปรากฏขึ้นมากมาย ส าหรับประเทศไทยมีการเกิด
โรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่เป็นระยะ ๆ เช่น โรคซาร์ส (SARS) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรคไข้หวัดนก (H๕N๑ avian flu) 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ H๑N๑ และปัจจุบัน คือ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน โดยท าให้เกิดการปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การลด
ความเสี่ยงจากการชุมนุม หรืออยู่ในสถานที่สาธารณะกับผู้อ่ืนเป็นจ านวนมาก การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย 
(Work From Home) การสวมใส่หน้ากากอนามัย การใช้แอลกอฮอล์ในการท าความสะอาดอย่างเป็นประจ า 
การออกก าลังกายและการท าประกันสุขภาพจะมีแนวโน้มมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ การท างานจากที่พักอาศัยและ
การซื้อ-ขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการท าธุรกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ส าหรับในด้าน
การศึกษามีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบเรียนออนไลน์ การสอนทางไกล การใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน การเกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้แบบใหม่ 
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาในช่วงเวลาวิกฤต13 

นอกจากนี้  สถานการณ์ โรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ าส่งผลกระทบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และนักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่มีนักเรียนอยู่รวมกัน  
เป็นจ านวนมาก ถ้าหากมีระบบการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะท าให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในกลุ่มนักเรียน ฉะนั้น หากมีการระบาดในกลุ่มนักเรียนขึ้น  
จะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู ผู้ปกครอง รวมถึงผู้สูงอายุที่สามารถติดเชื้อจากกลุ่มนักเรียนได้14

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะด้านสาธารณสุขให้กับ เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโต 
เป็นทรัพยากรของชาติในอนาคต จึงต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายใต้แนวคิด  
“ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ได้แก่ ๑) การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) เพ่ือรับมือกับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ15 

จากการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่  
และวิถีชีวิตของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ยังส่งผลถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งศึกษา ปรับเปลี่ยน  
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 จาก แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี), โดยส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๕, น.๔๙ - ๕๐ 
14

 จาก คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙, โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๓, น.
๓ 
15

 จาก แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕, สืบคน้เม่ือ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๕ จาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๑/๐๑/แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ-ในราชกิจจานุเบกษ.pdf, น.
๑๓ - ๑๔ 



 ๒๖ 

และพัฒนารูปแบบ แนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาที่ เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 

แนวโน้มเดก็และเยาวชนในอนาคต 
สังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี  

และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูล
ข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต แนวโน้มเด็กและเยาวชนในอนาคตจึงควรมีทักษะ และคุณลักษณะ ดังนี้  
ทักษะที่จ าเป็นของประชากรในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ในโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะส าคัญที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
หรือ ๓Rs และ ๘Cs16 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้  

-๓Rs ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (W)Riting และคิดเลขเป็น (A)Rithemetics   
-๘Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์  และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ 
ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

 
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

(Career and Learning Skills) และมีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย (Compassion)   
 

ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับเด็กและเยาวชนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑  
เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในอดีต เพ่ือส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
คุณลักษณะ ค่านิยมร่วม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ตามมาตรฐานการศึ กษาของชาติ  พ .ศ . ๒๕๖๑ 17 ส านั กงาน เลขาธิ การสภาการศึ กษ า
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education , 
DOE Thailand) โดยมีค่านิยมร่วม ได้แก่ ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียม
เสมอภาค มีคุณธรรมที่เป็นลักษณะนิสัยและคุณธรรมพ้ืนฐานที่เป็นความดีงาม และ ๓ คุณลักษณะที่คาดหวัง 
หลังส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ได้แก่ ๑) ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ 
ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ  
บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

                                                 
16 จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,  โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๐, น.๑๖ 
17 จาก มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๑. 



 ๒๗ 

๒) ผู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่  ๒๑ ความฉลาดดิจิทั ล  
(Digital Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์  
และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
หรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม ๓) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น  
รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ   
บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ และได้จ าแนกผลลัพธ์  
ที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดังนี้ 

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เรยีนรู ้ มีพัฒนาการ
รอบด้าน
และสมดลุ 
สนใจเรียนรู้
และก ากับ
ตัวเองให้
ท าสิ่งต่างๆ 
ที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย
ได้ส าเรจ็ 

 

รักและรับผิดชอบต่อการเรยีนรู้ 
ชอบการอ่าน มีความรู้พื้นฐาน 
ทักษะและสมรรถนะทางภาษา  
การค านวณ มีเหตุผล มีนิสัย
และสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ
ในความงามรอบตัว 

 

รู้จักตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมาย
และทักษะการเรียนรู้  บริหาร
จัดการตนเองเป็น มีทักษะชีวิต
เพื่อสร้างสุขภาวะ และสร้างงาน 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

ช้ีน าการเรียนรู้ด้ วยตนเอง  
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มี ค วาม รอ บ รู้  แ ล ะ รู้ ทั น 
การเปลี่ ยนแปลง เพื่ อพัฒนา 
สุขภาวะ คุณภาพชีวิตและอาชีพ 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

รับผิ ดชอบในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ดิ จิทั ล การคิดสร้างสรรค์ 
ภาษาอั งกฤษ การสื่ อสาร 
และความรู้ด้านต่าง ๆ 

มีทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะ
การสื่ อสาร รอบรู้ ทางข้ อมู ล
สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหา 
การคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 
น าความคิดสู่การสร้างผลงาน 

สามารถแก้ปั ญหา สื่ อสาร 
เชิงบวก ทักษะข้ามวัฒนธรรม 
ทั กษะการสะท้ อนการคิ ด  
การวิพากษ์ เพื่อสร้างนวัตกรรม 
และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่ของตน 
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิต
อาสา รักท้องถิ่นและประเทศ 

เชื่อมั่นในความถูกต้อง ยุติธรรม  
มีจิตประชาธิปไตย มีส านึกและ
ภาคภูมิ ใจในความเป็นไทยและ
พลเมืองอาเซียน 

เช่ื อมั่ น ในความ เท่ า เที ยม  
เป็นธรรม มีจิตอาสา กล้าหาญ
ทางจริยธรรมและเป็นพลเมือง
ที่กระตือรือร้น ร่วมสร้างสังคม
ที่ยั่งยืน 

 
ผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ 

ผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมา สรุปได้เป็น ๔ ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส             
ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้  
ด้านความปลอดภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ระบุจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติภัยในโรงเรียน 
๗ จุดเสี่ยงได้แก่ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สระน้ า/บ่อน้ า อาคารเรียน ประตู/รั้วโรงเรียน ลานจอดรถ  



 ๒๘ 

ถนนหน้าโรงเรียน18 นอกจากนี้ จากข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนบ่อยครั้ง พบว่ามีเด็กนักเรียน และบุคลากร 
ถูกละเมิด เด็กนักเรียนถูกรังแก รวมถึงภัย อ่ืนๆ เช่น ภัยยาเสพติด จึงเป็นเรื่องส าคัญ ที่หน่วยงาน  
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องค านึงถึงการพัฒนาความปลอดภัยเพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนมีสวัสดิภาพ  
และสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที ่
ด้านโอกาส 

ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นในระยะเวลา ๑๕ ป ี
ที่ผ่านมา จากร้อยละ ๘๙.๐ เป็นร้อยละ ๙๑.๖ เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระบบ เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรวัยเรียน พบว่าร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาสูงขึ้นจากร้อยละ ๗๔.๙ ในปี ๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๗๘.๗ ในปี ๒๕๖๓ และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงขึ้นมาก จากร้อยละ ๖๓.๘ ในปี ๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๘๐.๖ ในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ระดับประถมศึกษามีร้อย
ละของนักเรียนสูงกว่าประชากรวัยเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตส าหรับร้อยละของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในปี ๒๕๖๓ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้  

ตาราง ๒ จ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรวัยเรียน 
ระดับการศึกษา ๒๕๔๘ ๒๕๕๓ ๒๕๕๘ ๒๕๖๓ 

ก่อนประถมศึกษา 
         

๗๔.๙  
         

๗๖.๐  
         

๗๓.๘  
         

๗๘.๗  

ประถมศึกษา** 
       

๑๐๔.๒  
       

๑๐๔.๓  
       

๑๐๒.๔  
       

๑๐๑.๒  

มัธยมศึกษาตอนต้น 
         

๙๕.๔  
         

๙๘.๐  
         

๙๘.๗  
         

๙๕.๓  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
         

๖๓.๘  
         

๗๑.๗  
         

๗๘.๔  
         

๘๐.๖  

รวมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         

๘๙.๐  
         

๙๐.๕  
         

๙๑.๐  
         

๙๑.๖  
ที่มา: ประมวลจากตารางที่ ๑.๑ จ านวนร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา      
ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๖๓ สืบค้นเม่ือ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๓๕๐๘ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา          
(ฉบับปรับปรุง) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย      
มีความท้าทายจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -๑๙ เกิดสภาวะความยากจนเฉียบพลัน  
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจ านวนหนึ่งมีความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษายิ่งขึ้น จึงควรมีการพิจารณา  

                                                 
18 จาก “เตือน ๗ จุดเส่ียงอุบัติภัยในโรงเรียน”, สืบคน้เม่ือ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จาก https://www.thaihealth.or.th/ 



 ๒๙ 

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์  และมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและฟ้ืนฟูผลกระทบ ซึ่งตรงกับ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะยิ่งขึ้น19 
ด้านคุณภาพ 

คุณภาพของคนไทยยังเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญา การมีทักษะความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อผลิตภาพ กลุ่มเด็กอายุ 
๓ - ๕ ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานศึกษาที่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐาน กลุ่มเด็กวัยเรียนของไทยส่วนใหญ่ 
มี IQ ที่ต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล ขณะที่ EQ มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ ากว่าระดับปกติ20 ผลการทดสอบ O-NET 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐21  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และ วิทยาศาสตร์ 
ตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ ๔๙.๕๔ , ๓๕.๘๕ , ๓๕.๔๖ , ๓๓.๖๘ ตามล าดับ  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ ๕๒.๑๓ , ๓๑.๖๗ , ๓๐.๗๙ , ๒๔.๗๕ ตามล าดับ  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)  
และ คณิตศาสตร์ ตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ ๔๗.๗๔ , ๓๗.๔๕ , ๒๙.๐๔ , ๒๕.๘๓ , ๒๑.๘๓  
ตามล าดับ รายละเอียดดังนี้ 
ตาราง ๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวมทุก

กลุ่มฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๙.๕๔ ๓๕.๘๕ ๓๓.๖๘ N/A ๓๕.๔๖ ๓๘.๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ N/A ๓๐.๗๙ ๓๔.๘๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ ๒๙.๐๔ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ ๓๒.๓๘ 
ที่มา : ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                 
19 จาก รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔, โดยส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
๒๕๖๕, น.๒๕๔ 
20 จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,  โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๐, น.๖๘ 
21 จาก สภาวะการศึกษาไทยปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพ่ือก้าวสู่ยคุ Thailand ๔.๐, โดยส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, ๒๕๖๑, น.ช 



 ๓๐ 

ตัวชีว้ัดด้านการศึกษาจากดชันีของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการนานาชาติ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดัชนีของสถาบันเพ่ือพัฒนาการจัดการนานาชาติ (International Institute for 

Management Development : IMD) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจาก ๖๓ 
ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีอันดับลดลงเป็นอันดับที่ ๓๓ จากเดิมอันดับที่ ๒๘ ซึ่งตัวชี้วัดด้านการศึกษา 
เป็นหนึ่งหมวดส าคัญในปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานมี ๑๙ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูลมากจากทั้งการส ารวจ และข้อมูลที่
เป็นสถิติหรือทุติยภูมิ  ซึ่งตัวชี้วัดด้านการศึกษาดีขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓ อันดับ โดยพบว่าตัวชี้วัดด้าน             
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีอันดับสูงที่สุดคือ อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ๑ คนที่สอนระดับ 
ประถมศึกษา22  โดยมีตัวชี้วัดด้านการศึกษาที่ยังต้องให้ความสนใจ ทั้งงบประมาณด้านการศึกษา อัตราการเข้า
เรียนระดับมัธยมศึกษา ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) อัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่สอนระดับ
มัธยมศึกษา  

ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีประเด็นท้าทาย ได้แก่ ทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในพ้ืนที่
ห่างไกล สมรรถนะและคุณภาพของครูผู้สอน ทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่ านสื่อดิจิทัล ความพร้อมของ
อุปกรณ์การเรียน ที่ขาดแคลนอุปกรณ์สื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ การขาดความ
เข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละคนที่ต่างกัน การขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่
สะท้อนผลลัพธ์ที่เหมาะสมและชัดเจน23 นอกจากนี้ ผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-๑๙ ท าให้สถานศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา เกิดข้อจ ากัดในการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะ 
และการประเมินพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงควรเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย การจัดให้มี
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย และมีแผนเร่งด าเนินกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙24 

                                                 
22 จาก ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประจ าปี ๒๕๖๕ โดย IMD, โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา สืบคน้เม่ือ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จาก http://backoffice.onec.go.th/uploaded๒/Outstand/๒๐๒๒๐๗/IMD๒๐๒๒_F.pdf 
23 จาก รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔, โดยส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
๒๕๖๕, น.๔๓๙ 
24 จาก รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔, โดยส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
๒๕๖๕, น.๒๕๕ 



 ๓๑ 

ด้านประสิทธิภาพ 
 การบริหารจัดการศึกษา ยังไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ยังรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางมากเกินไป 
ยังส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมจากภาคประชาชนไม่ เพียงพอ มีปัญหาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  
ที่แม้จะมีสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาสูง แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า25  
สรุปประเด็นส าคัญท่ีพบจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. หน่วยงานมีจ านวนมากทั่วประเทศ  
๒. เทคโนโลยีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สื่อสาร
นโยบายได้อย่างรวดเร็ว  
๓. จ านวนบุคลากรที่มจี านวนมาก  
๔. การมศีูนย์พัฒนาครูทั่วประเทศ  
๕. มีเครือข่ายในการท างานท่ัวประเทศ 
๖. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๗. วัฒนธรรมการท างานแบบกัลยาณมิตร  
 

๑. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีมาก ส่วนใหญ่ขาดแคลน
ทรัพยากร 
ที่จะสนับสนุนการจดัการศึกษาทีม่คีณุภาพ  
๒. ครูมภีาระงานมาก ไม่สามารถสอนได้อย่างเต็มที่  
๓. หลักสูตรยังไมต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
๔. จ านวนผูเ้รียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
๕. ผลสัมฤทธิผ์ู้เรยีนต่ า 
๖. ผู้เรียนส่วนมากเป็นผู้ด้อยโอกาส 
๗. ส่วนกลางไมเ่ป็นเอกภาพ ไม่บูรณาการ มีการสั่งงาน/             
การติดตามซ้ าซ้อน ทั้งจากหน่วยงานอื่น ในกระทรวง และใน สพฐ. 
๘. งบประมาณไม่เพยีงพอ 
๙. อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
๑๐. ภาระงาน/ปรมิาณงานมากเกินไป 
๑๑. โครงสร้างในพื้นที่ไม่ชัดเจน ท าให้มอบหมายงานไม่ตรง 
๑๒. การสั่งการจากส่วนกลางไม่ชัดเจน  

 

โอกาส อุปสรรค 
๑. สถานการณ์โควิด กระตุ้นการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูและ
นักเรียน 
๒. ภาคประชาชน ภาคเอกชน ตระหนักในความส าคัญ
และยินดีร่วมสนับสนุน 
๓. ความรู้ออนไลน์โดยภาคเอกชนมีจ านวนมาก ผู้เรียน
และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงสื่อ ความรู้
ทันสมัยได้ง่าย 
๔. การคมนาคมสะดวก 
๕. ความต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๑. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย  
๒. หน่วยงานภายนอกเพิ่มภาระงานครูจ านวนมาก 
๓. ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง ไม่สามารถหาอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอน 
๔. งบประมาณถูกปรับลดอย่างต่อเนื่อง 
 

 

                                                 
25 จาก สภาวะการศึกษาไทยปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพ่ือก้าวสู่ยคุ Thailand ๔.๐, โดยส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, ๒๕๖๑, น.ช  



 ๓๒ 

จากกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวโน้มสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปลี่ยนไป  
หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้อย่างน้อยที่สุด
ตอบสนองต่อแนวโน้มสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือหล่อหลอมเด็กและเยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษา        
ขัน้พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นเพียงพอจะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้อง
สามารถสร้างผลิตภาพสูงต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต และเพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเป้าหมาย    
ที่เป็นเอกภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนา จึงเห็นควร
จัดท าสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งจะน าเสนอในส่วนต่อไป 
 

กฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ ง  
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สั งคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้ งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่ งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้ งปวงต้องมุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นคนดี  มี วินัย ภูมิ ใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้ 
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนิ นการให้ผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ รับการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ ายในการศึกษา  
ตามความถนัดของตน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดค านิยามการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และก าหนดในมาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ 
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 



 ๓๓ 

 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม      
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้  
หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้ จัดตั้ งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่ เสียค่าใช้จ่ าย  
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึง  
ถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

ค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) 
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) หรือเทียบเท่า  
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้อง      และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐ ประกอบด้วย ความอยู ่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๖ ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย  
 
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
 ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



 ๓๔ 

 เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที ่เน ้นทั ้งการแก้ไข ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบ ัน  
และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์  
และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที ่เอื ้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที ่ส าคัญ  
ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู ่ใน ‘วิถี’ การด าเนินชีวิต 
และมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้สามารถก ากับ  
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา
แต่ละประเภท 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคลื ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ม ีการก าหนดแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนขึ้น  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ความมั่นคง  ๒) การต่างประเทศ  ๓) การพัฒนาการเกษตร  
๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ๕) การท่องเที ่ยว  ๖) การพัฒนาพื้นที ่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
๘) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  ๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  ๑๓) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ๑๔) ศักยภาพการกีฬา  ๑๕) พลังทาง
สังคม ๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๑๘) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  ๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน  ๑๙) 
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  ๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีแผน
แม่บทที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ๒ แผนแม่บท ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้  ๑) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ๒) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์



 ๓๕ 

จนถึงปฐมวัย ๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ๕) การส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนแม่บทดังกล่าว 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะมีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อยท่ี ๒) และ ๓) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เน้ น ทั้ งก ารแก้ ไขปั ญ ห าใน ปั จ จุ บั น  แล ะก าร เส ริ ม ส ร้ า งแล ะย กระดั บ ก าร พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า  
และการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้  
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้ เต็มตามศัก ยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ 
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
๑) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๒) การตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบและปัจจัยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวทุกองค์ประกอบ 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน   เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย ๑๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเมือง  ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ๓) ด้านกฎหมาย  ๔) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม  ๕) ด้านเศรษฐกิจ  ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๘) ด้านสาธารณสุข ๘) 
ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๙) ด้านสังคม  ๑๐) ด้านพลังงาน  ๑๑) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๒) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงาน
เพ่ือการปฏิรูป ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ๒) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
๓) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ๔) การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและ
การสร้างงาน ๕) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 



 ๓๖ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มีกลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติ  
ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๑ ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการ 
ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย  
มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา  
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา  
ยังไม่มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล  
เป็นอุปสรรคส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบท 
ของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่างๆ เวทีทางวิชาการ 
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป ๔ ด้าน ๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(Enhance quality of education) ๒) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (Reduce disparity in education) 
๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and 
competitiveness) ๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว 
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( Improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ๘ เรื่อง ๑) การปฏิรูป 
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  



 ๓๗ 

และกฎหมายล าดับรอง ๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ๓) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๖) การปรับโครงสร้าง 
ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา ๘) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform)  

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่ งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด              

การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๕ กิจกรรม 
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการด าเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิมที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ ๘ เรื่อง ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมาย
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย ๓ เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย ๔ เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big 
Rock จ านวน ๖ เรื่อง และประเด็นปฏิรูป และอีก ๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วม
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป 
๕ กิจกรรมที่ก าหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย ๑) 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) การปฏิรูปกลไกและระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน ๕) การปฏิรูปบทบาทการ
วิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) เป็นแผนระดับสอง ซึ่งเป็น
พัฒนาที่จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน และยังเอ้ือ  
ประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการและ
วิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ๑๓ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ 



 ๓๘ 

 
และความยั่งยืน หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ ๔  
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน 
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง  
และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ 
เหมาะสม หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถ 
ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่ ๑๒  
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ ๑๓  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด นั่นคือ หมุดหมายที่ ๑๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที่  ๑๒ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑ ) ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ๒) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต และ ๓ ) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็น เป้ าหมาย  
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ ๑) การพัฒนาคนส าหรับ
ยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มี
ความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วย
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย และ
ตัวชี้วัด ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
   เป้าหมายที่  ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น 
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ ณ สิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง ๓ วิชาในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ ๘ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 



 ๓๙ 

 เป้าหมายที่ ๒ ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  
และสามารถสร้างงานอนาคต 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Form: WEF) ๖ ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ กลุ่มประชากรอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เมื่อสิ้นแผนฯ 
 

กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัย
ที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – ๖ ปี การพัฒนาครูและผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทางาน
ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตาม
หลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และ
โภชนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษา
และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๒ พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ
ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงระบบวัดและ
ประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย         
๑) การแก้ไขภาะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒) การ
พัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผน
เส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด ๓) พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์



 ๔๐ 

ส่วนบุคคลเพ่ือการวางอนาคต ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมี
แนวปฏิบัติในการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และ
การกลั่นแกล้ง ๔) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ๕) การกระจายอ านาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาท
ของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือ
การศึกษา ๖) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึก
ประสบการณ์ทางานวิจัยในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพ ๘) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออก
กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่แสวงหาก าไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง
สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ
ผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความ
ร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน 
ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตประจาวัน และการใช้สิทธิในการ
เข้าถึงบริการพ้ืนฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ 
รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพ่ือน าทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมา
ประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งก าหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการ
สนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาก าลังคน ทั้ง
ข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตาม
รายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่าจ้าง ก าหนด
มาตรการในการผลิตกาลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจ าลอง ในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วน

ต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยก าหนดมาตรการจูงใจที่ เหมาะสมเพ่ือให้
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะ



 ๔๑ 

ผู้ประกอบการ startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง สร้างสื่อ
การเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็น
ภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่ม
ประชากรที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของ
ประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสาย
สามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และ
นอกระบบ เพื่อสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ ก าหนดมาตรการจูง
ใจให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มี แหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการ
ฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกาหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนใน
ระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทาข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
จุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความต้องการ
ที่ซับซ้อน 

นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐  
 เป็นแผนระดับที่ ๒ อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง จัดท าเพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน
การป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความั่นคงแห่งชาติและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะความม่ันคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี  ซึ่ง(ร่าง)นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เสนอร่างโดย
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และได้ก าหนดให้มีหมวดประเด็น ๒ หมวดประเด็น คือ หมวดประเด็นความ
มั่นคง ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติ ๒) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ๓) การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน ๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๕) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๘) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๘) การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๙) การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ๑๐) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๑๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
๑๒) การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ ๑๓) การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และหมวดประเด็น
ศักยภาพความมั่นคง ประกอบด้วย ๔ นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ ๑๔) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ๑๕) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ ๑๖) การบูรณาการข้อมูลด้าน
ความมั่นคง ๑๘) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 



 ๔๒ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๙  
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื ่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา  
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศและของโลกที ่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๙ ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ ๖ ประการ คือ ๑) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  ๒) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้  ๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  ๕) การจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ ๒๓ ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๘๐  
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรี  
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
เต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๘ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ๒) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ๓) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ๔) การพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการน าไปใช้ประโยชน์ ๕) การจัดท า
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย ๖) การวิจัยพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ ๘) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการด าเนินงานและการติดตามผล  
โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่างๆ  
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน26 

ดังนี้ 
  

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  

และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม  
รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกัน    

สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
 

๓. มีงานท า - มีอาชีพ  
การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน  

รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานเป็น และมีงานท าในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัว 

  

๔. เป็นพลเมืองดี 
การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้

ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”  
เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

           นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน ๗ เรื่อง  

ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่  
๑) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  โดยเร่งสร้างความปลอดภัยให้สถานศึกษา ป้องกัน

สถานศึกษาจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และอ่ืนๆ เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้บูรณา
การในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัย       
ให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ จัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาและบูรณาการกระบวนการ

                                                 
26 จาก พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐, สืบคน้เม่ือ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก https://op.chandra.ac.th/ 
plan/images/pdf/plan_law%๒๐R๑๐.pdf 



 ๔๔ 

จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของ
ผู้เรียน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับ
ผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

๓) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่
ระบบการศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และ
การฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียม  

๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill   

๕ ) การส่ ง เส ริม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ ค รู  บุ ค ล ากรท างการศึ กษ า  และบุ ค ล ากรสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาครูให้มี
ความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตาม
ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

๖) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 
๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน การเชื่อมโยงและการ
แบ่งปันข้อมูล การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ ๔.๐ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็นและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ     
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งและสายงาน
ต่าง ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้ เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ         
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ  

๗) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเร่งรัดการด าเนินการจัดท า
กฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้าง
การรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 



 ๔๕ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญ

ยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และ              
ด้านประสิทธิภาพ และก าหนดจุดเน้นใน ๙ เรื่อง ดังนี้  
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
 ๑. ด้านความปลอดภัย 
 ๑.๑ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 ๑.๒ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๓ สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ
ชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 ๒. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ  ๓ - ๖ ปีทุกคน เข้าสู่ ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 ๒.๓ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๔ ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๒.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 
 
 



 ๔๖ 

 ๓. ด้านคุณภาพ 
 ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบท 
 ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง       
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การ
รวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้ง    
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 ๓.๓ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓.๔ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ น าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ใน
การเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 ๓.๕ พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
และมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. ด้านประสิทธิภาพ 
 ๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔.๒ น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ื อให้
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 ๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next 
Normal) 
 จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 จุดเน้นที่ ๑ เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
๑๙ โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  



 ๔๗ 

 จุดเน้นที่ ๒ เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
 จุดเน้นที่ ๓ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ ๓ - ๖ ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และ      
เด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
 จุดเน้นที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ ๕ จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัย ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
 จุดเน้นที่ ๖ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียน   
ทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ ๗ ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงห่างไกล และ
ถิ่นทุรกันดาร  
 จุดเน้นที่ ๘ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ ๙ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 

       สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์  
 “เด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตนเอง           
เต็มศักยภาพ อย่างมีคุณภาพ” 



 ๔๘ 

พันธกิจ  
 ๑ . ส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาเพ่ื อความเป็ นเลิ ศของผู้ เรี ยนให้ มี สมรรถนะตามศั กยภาพ  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 ๒. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 ๓. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ให้ มีความปลอดภั ย  
และจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เหมาะสมกับบริบท 

เป้าประสงค ์
 ๑. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่รู ้ส ิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   ๒. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
๙ รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM ๒.๕ การค้ามนุษย์ 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า  
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 ๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง  



 ๔๙ 

 ๗.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน า
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ๑. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม ๙ รูปแบบ 
ไดแ้ก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM ๒.๕ การค้ามนุษย์ การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
 ๒. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า 
 ๓. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
 
 ตัวชี้วัด 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๗๐ 
เป้าประสงค์ 

๑ ร้อยละของผู้ เ รียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถี
ถัดไป 

๑๐๐ ๑,๒ 

๒ ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

๑๐๐ ๑,๒ 

๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ   ในการจัดการภัยพิบัติ ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่  (New 
Normal) 

๑๐๐ ๓ 

๔ ร้อยละของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 

๙๐ ๔ 

 
 
 
 
 



 ๕๐ 

  
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
๑ สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ 

ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้
อย่างถูกต้อง 

๑ 

๒ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ให้ ได้ รับความปลอดภั ยจากภั ยทั้ ง ๙ รูปแบบ และพร้อมปรับตั ว 
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ครู เพ่ือสื่อสารกับ สพฐ. โดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้า
ระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  

๑,๒ 

๓ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบ
ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และ
บุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๓,๔ 

๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น  กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้นเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย
ของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
 
 

๔ 

๕ ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และ
จัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที ่

๓ 

๖ ผลักดัน ให้ เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ  หรือมาตรการ
ระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๑-๕ 



 ๕๑ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ๑. เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการสมวัย  
 ๒. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
 ๓. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๔. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 ๕. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 ๖. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ตัวชี้วัด 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๗๐ 
เป้าประสงค์ 

๑ อัตราการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐๐ ๒ 
๒ อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗๐ ๒ 

๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

๙๐ ๑-๖ 

๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัด และความสามารถ ตามหลักพหุปัญญา 

๘๐ ๕ 

๕ ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา   
หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

๑๐๐ ๒,๓,๖ 

๖ จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น  

๒,๑๘๑,๓๗๘ ๔ 

 
 
 
 
 
 



 ๕๒ 

 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  

๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบ
การศึกษา 

๒,๓,๗,๘,๙ 

๒ ส่ง เสริม  สนับสนุนการมีส ่วน ร่วมของสังคมอย่างต่อ เนื ่อ ง  ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

๔,๕,๗,๘,๙ 

๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๔,๕,๙ 

๔ พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน  
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒,๓,๔,๖,๙ 

๕ พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็ก 
ตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 

๒,๓,๗,๘,๙ 

๖ ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือมีทักษะอาชีพในการด ารงชีวิต 

๒,๓,๗,๘,๙ 

๗ พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 

๙ 

ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   
๘ จัดการศึกษาให้ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
๖ 

๙ สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่หลากหลาย
ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ 
และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

๗,๘,๙ 

๑๐ ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต 
 ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๙ 

 

 



 ๕๓ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ 

อย่างยั่งยืน 
 

๑๒ จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะส าหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๑-๙ 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่   
๑๓ จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร  

แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สู งในถิ่นทุรกันดาร  และพ้ืนที่ เกาะ  
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

๔,๕,๗ 

๑๔ พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  
ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้ 
อย่างมีคุณภาพ  

๔,๕,๗ 

๑๕ พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

๑ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   ๑. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่รู ้ส ิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   ๒. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศกัยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑   
 ๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ๔. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๕. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  
 ๖. สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดการเรียนการสอน  
ที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

 

 

 



 ๕๔ 

 ตัวชี้วัด 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๗๐ 
เป้าประสงค์ 

๑ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   ๙๐ ๑ 
๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองหรือส่งต่อเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา

รายบุคคล 
๑๐๐ ๒ 

๓ ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ ๒๑  

๘๐ ๒ 

๔ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวม
ข ้อ ม ูล เกี ่ย ว ก ับ ก ร ะบ ว น ก า ร จ ัด ก า ร เร ีย น รู ้ สื ่อ ก า ร ส อ น ที ่มี
คุณภาพสูง     และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

๘๐ ๒ 

๕ ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอ
ความรู้  ทักษะ เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้ เรียนเข้าด้วยกัน  
ด้วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-Based Instruction)  
และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในทุกระดับการศึกษา  

๘๐ ๓ 

๖ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ด้านภาษาและความรู้พ้ืนฐานด้านดิจิทัล 

๗๐ ๓ 

๗ ร้อยละของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น
ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน   

๑๐๐ ๖ 

๘ ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

๑๐๐ ๕ 

๙ ร้อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินให้กับครูผู้สอน 
ให้สามารถสร้างและใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน 
ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ในระดับชั้นเรียน 
เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 

๘๐ ๕ 

๑๐ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๘๐ ๒ 

  
  
 
 
 



 ๕๕ 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

 คุณภาพผู้เรียน    คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    

๑ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ๑๑ 
๒ ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  

มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี  
ม ีว ิน ัย  ม ีค ว าม ร ัก ใน สถาบ ันห ล ัก ขอ งชาต ิ ย ึด มั ่น  การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

๑ , ๓ 

๓ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง /
ส ารวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนอง
ความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด 
ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

๑ , ๓ 

๔ จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

๒,๓,๖,๗ 

๕ พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

๓ , ๔ 

๖ ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning  

๓ 

๗ ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่างเรียน  ๑ 
๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
 

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
๙ ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
๖ 

๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
 
 
 
 

 

 



 ๕๖ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
๑๑ พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย เพ่ือส่ งเสริมการเรียนรู้ 
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive 
Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(e-learning) เป็นต้น 

๖ 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
๑๒ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร

สถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่ หลากหลาย เช่น Career Education , Competency 
Building , Creative Education   

๘ 

๑๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

๘ 

๑๔ พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้บริการแก่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

๙ 

๑๕ พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 

๓ 

๑๖ พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ  และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) ส าหรับผู้เรียน 
ทุกช่วงวัย 

๔ 

๑๗ บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า 
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

๓ 

๑๘ สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  ให้สอดคล้อง กับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบ 
และกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศ
การศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

๖ 

๑๙ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

๖ 

๒๐ พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑   

๖ 

๒๑ พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงาน
และวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง      

๖ 

 



 ๕๗ 

กลยุทธ์ที่ ๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 ๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 ๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 ๖. สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
 ๗. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

 ตัวชี้วัด 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๗๐ 
เป้าประสงค์ 

๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
- หน่วยงานและสถานศึกษามีและใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- หน่วยงานและสถานศึกษามีและใช้ระบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล  
๔ ด้าน (บริหารทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีและใช้ระบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล ๔ ด้าน (บริหาร
ทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) เชื่อมโยงเป็นระบบดิจิทัล
เดียวกัน 
- มีระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 
- ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับการ
ขยายผลการบริหารจัดการที่ เป็นดิจิทัลที่ เป็นรูปแบบเดียวกันของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐๐ ๑ 

๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การประเมินราชการ 
๔.๐ ตามเกณฑ ์(คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ๔๕๐) 
 

๔๕๐ ๒ 

 



 ๕๘ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๐ 

เป้าประสงค์ 

๓ ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีขึ้นไป 

๘๐ ๒ 

๔ ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ๑๐๐ ๒ 
๕ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามมาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ 
๙๕ ๓ 

๖ ร้อยละของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาที่มีบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

๙๕ ๔ 

๗ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการจัดการศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๘๐ ๓-๖ 

๘ ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ โรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ 

๑๐๐ ๖-๗ 

 
 

 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑ พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online 

/ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล / ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา/ สพท. /สพฐ. (นักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์)) /ด้านบุคลากร)  

๑ 

๒ พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง สพฐ. (การให้ความช่วยเหลือ 
ด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่าย
อินเทอร์ เน็ ต  การใช้ อุปกรณ์ ด้ าน  ICT และการพัฒนา  Software) อย่ างคุ้มค่ า 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑ 

๓ สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีส าหรับ
สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงาน 
และการจัดเก็บข้อมูล 
 
 
 

๑ 



 ๕๙ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
๔ จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของ 

การด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / สถานศึกษา ให้ครบถ้วน 
โดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพ่ือรองรับการท างาน และการ
จัดการเรียนการสอน 

๑ 

๕ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
๖ ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการบริหาร

จัดการที่ได้มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศึกษามีการบริหาร
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
๗ จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาที่เกิดขึ้น 

โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant) 
๓ 

๘ ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ๓ 
๙ ปรับจ านวนเงินขั้นต้นและจัดสรรให้แก่สถานศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 

กับสภาพปัจจุบัน 
๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศึกษามีการ
บริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
๑๐ ปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง  ๔ 
๑๑ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคล ๔ 
๑๒ จัดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ /ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน  
เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง , นักการภารโรง,  
ธุรการโรงเรียน, พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) และอ่ืนๆ  

๔ 

๑๓ เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ๔ 
๑๔ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 
๔ 

๑๕ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๔ 

 



 ๖๐ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
๑๖ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้ทรัพยากร 

ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามา
สนับสนุน 

๕ 

๑๗ ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทาง
ภาษี  บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก) 

๕ 

๑๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา 
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

๕ 

๑๙ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data Catalog) 
ทั้งในและนอกส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕ 

สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
๒๐ บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษา ๖ 
๒๑ ขยายผลนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๖ 
๒๒ พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ

โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

๖ 

สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
๒๓ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
๘ 
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ส่วนที่  ๓ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                       

 
 



 
 

 
 

๖๓ 

   ส่วนที่ ๓ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ผู้ เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ที่ว่ำ “ภำยใน
ปีงบประมำณ 2570 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีควำมเป็นเลิศ นักเรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน”และสอดคล้องกับทิศทำง    
กำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่มุ่งเน้นควำมปลอดภัย     
ในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำส และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม และบริหำร         
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
   “ภำยในปีงบประมำณ 2570 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มี  
ควำมเป็นเลิศ นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน” 
พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมหลักสูตร และมำตรฐำน
กำรศึกษำ  
   2. พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
   3. พัฒนำสถำนศึกษำและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ     
ที่เหมำะสมกับบริบท 
   4. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และมีควำมเป็นเลิศท่ีเหมำะสมกับบริบท 
เป้าประสงค์ 
   1. นักเรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และ   
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและภูมิใจในควำมเป็นไทย  
   2. นักเรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสและควำมเสมอภำค         
ทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพและบริบท เป็นผู้ที่มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 



 
 

 
 

๖๔ 

   3. นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ ออกกลำงคัน หรือเด็กตกหล่น ได้รับ
กำรช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   4. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำก
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ มีควำมสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติภัยใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง  
กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
   5. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เชี่ยวชำญ 
สมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ ตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ  รวมถึงจิตวิญญำณ       
ควำมเป็นครู 
   6. สถำนศึกษำมีมำตรฐำนตำมควำมเหมำะสมกับบริบท โดยจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยด้ำนโอกำสและคุณภำพของผู้เรียน       
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
   7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดย
มีระบบบริหำรจัดกำร มีข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และเหมำะสมกับบริบท 
กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
   กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
   กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ มีแนวทำงกำรพัฒนำ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีแนวทำงในกำรพัฒนำตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำระบบ กลไก และพ้ืนที่ควำมปลอดภัยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภัยรูปแบบต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือสำมำรถด ำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิต
วิถีถัดไปได้อย่ำงถูกต้อง 
   2. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่ควำมปลอดภัยส ำหรับผู้เรียน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำ
อำคำรเรียนอำคำรประกอบให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และควำมปลอดภัยของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริม และประสำน   
กำรสนับสนุนบุคลำกรด้ำนจิตวิทยำ และบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยกับผู้เรียน  
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ร่วมมือกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย, หน่วยงำนกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในกำรป้องกันและปรับตัว
ได้ 
   4. ส่งเสริมสถำนศึกษำ ให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย และจัดท ำแผนบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และจัดระบบควำมปลอดภัยในภำพรวม           
ให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที ่
   5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัย 



 
 

 
 

๖๕ 

   6. ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
   7. ส่งเสริมจัดกำรศึกษำตำมขีดควำมสำมำรถของผู้ เรียน ตำมควำมถนัดและศักยภำพ       
ของแต่ละบุคคล เพ่ือวำงรำกฐำนด้ำนอำชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
   8. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ เรียน ที่น ำไปสู่  Digital Life & 
Learning 
   9. ส่งเสริมให้นักเรียนน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมำใช้ในชีวิตประจ ำวันและหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
   10. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
  11. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ     
เต็มตำมศักยภำพ 
   12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพและบริบท เป็นผู้ที่มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
   13. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ ออกกลำงคัน หรือ       
เด็กตกหล่น ได้รับกำรช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   14. สนับสนุน ก ำหนดแนวทำง และกระบวนกำรในกำรส่งต่อนักเรียนให้ได้รับกำรศึกษำ       
ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีทักษะอำชีพในกำรด ำรงชีวิต 
   15. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก  ให้กับผู้ เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และ          
กลุ่มเปรำะบำง ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และมีพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพหรือทักษะอำชีพ อย่ำงเท่ำ
เทียม 
   16. ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีทักษะชีวิต
ทักษะวิชำกำร และทักษะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นสำมำรถพ่ึงตนเองได้ตำมศักยภำพของแต่ละ
บุคคล 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทำงในกำรพัฒนำตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่ พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยส ำหรับครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
   2. ส่งเสริม และสนับสุนนให้ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และเป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
   3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้พัฒนำสื่อ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำศักยภำพครูในด้ำนกำรวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล 
(Personalized Learning) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบ Intensive Training กำรอบรมแบบออนไลน์ (Online 
Training) กำรอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
   5. พัฒนำหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะวิชำชีพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับบทบำทหน้ำที่ ที่เหมำะสมตำมบริบท  



 
 

 
 

๖๖ 

   6. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ Digital 
Literacy และสมรรถนะในด้ำนอ่ืน 
   7. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ ตลอดทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
   8. เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษา มีแนวทำงในกำรพัฒนำตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมสถำนศึกษำ ในกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ ร่วมมือกับหน่วยงำน ภำคีเครือข่ำยที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงำนของกระทรวงมหำดไทย , หน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะในกำรป้องกันและกำรปรับตัว 
   3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย และจัดท ำแผนบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และจัดระบบควำมปลอดภัยในภำพรวม           
ให้เหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
   4. ส่งเสริมสถำนศึกษำ ให้พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้ เรียนระดับปฐมวัย และ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นรำยบุคคล เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งบูรณำกำรและเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
   5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ประสำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  หน่วยงำนอ่ืนๆ        
ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมถึงแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
   6. ส่ งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ พัฒนำนวัตกรรม น ำเทคโนโลยีดิจิทั ล  มำใช้                
ในกำรเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
   7. ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรค้นหำ ติดตำม  และส่งต่อนักเรียน เด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน 
ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ ในรูปแบบที่เหมำะสม ด้วยแพลตฟอร์ม 
   8. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ ก ำหนดแนวทำง และกระบวนกำรในกำรส่งต่อนักเรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น หรือมีทักษะอำชีพในกำรด ำรงชีวิตส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนซึ่งเป็น
เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีทักษะชีวิต 
ทักษะวิชำกำร และทักษะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นสำมำรถพ่ึงตนเองได้ตำมศักยภำพของแต่ละ
บุคคล 
   9. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม แบบเครือข่ำยโรงเรียนคุณภำพ 
หรือ รูปแบบอ่ืน ให้มีคุณภำพ และเกิดกำรบูรณำกำร 
   10. ส่งเสริม พัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ให้เป็นต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และโรงเรียน
ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้สำมำรถเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับ
ประชำกรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
   11. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนำกำรที่สมวัย และ
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้  และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  21 



 
 

 
 

๖๗ 

อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ       
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบัติ 
   12. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง /ส ำรวจแวว /วัดควำมสำมำรถ ควำมถนัด สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้           
ที่หลำกหลำยตอบสนองควำมแตกต่ำงทำงพหุปัญญำของผู้เรียน โดยครูออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรสอดคล้องตำมบริบทและวัฒนธรรม ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ 
  13. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกำรศึกษำตำมขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน ตำมควำมถนัดและ
ศักยภำพของแต่ละบุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
   14. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ    
ในกำรแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
   15. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่น ำไปสู่ 
Digital Life & Learning และน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมำใช้ในชีวิตประจ ำวันและหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
   16. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร      
กับสิ่งแวดล้อม 
   17. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
   18. รำยบุคคล (Personalized Learning) เช่น กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบ Intensive 
Training กำรอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) กำรอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
   19. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำน และหลักสูตรสถำนศึกษำบนฐำนมโนทัศน์ที่หลำกหลำย เช่น Career Education , Competency 
Building , Creative Education   
   20. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ใช้คลังข้อสอบมำตรฐำนในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำน เพ่ือให้บริกำรแก่สถำนศึกษำในรูปแบบออนไลน์ 
   21. ส่งเสริมสถำนศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และสมรรถนะของผู้เรียน และนวัตกรรมทำงกำรบริหำร 
   22. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ใช้แพลตฟอร์มกำรจัดกำรเรียนรู้อัจฉริยะเพ่ือกำรเรียนรู้ 
เป็นสื่อกำรสอน และกำรประเมินผลพัฒนำกำรผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized 
learning) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
   23. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ มีกำรนิเทศภำยใน ที่ส่งเสริมให้ครูสำมำรถกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
   24. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำ
ตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
   25. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำศักยภำพครูในด้ำนกำรวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
 
 



 
 

 
 

๖๘ 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทำงในกำรพัฒนำตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำรและ       
จัดกำรศึกษำ เช่น ระบบสำรบรรณอิเลกทรอนิกส์ ระบบข้อมูลจัดกำรและรำยงำน (ปพ. Online /ระบบรำยงำนผล
ต่อ พระรำชบัญญั ติอ ำนวยควำมสะดวก / พระรำชบัญญั ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ) ระบบสำรสนเทศ            
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
(อำคำร ครุภัณฑ์)/ด้ำนบุคลำกร) และระบบอื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรบริหำร 
   2. พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี โดยให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคโนโลยีพื้นฐำน 
กำรใช้โครงข่ำยอินเทอร์เน็ต กำรใช้อุปกรณ์ด้ำน ICT และกำรพัฒนำ Software อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ
สูงสุด และสำมำรถใช้งำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ที่แบบบูรณำกำร เพื่อให้เป็นระบบ
เดียว ลดควำมซ้ ำซ้อนของระบบกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูล อันเป็นกำรภำระงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   4. จัดหำอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของกำรด ำเนินงำน สนับสนุนงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีแก่ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 
สถำนศึกษำให้ครบถ้วนโดยวิธีกำรสนับสนุนจำกส่วนรำชกำรและภำคีเครือข่ำย เพื่อรองรับกำรท ำงำน และ        
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   5. ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร และระบบกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน เช่น PMQA KRS ARS ITA  มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือมำตรฐำนด้ำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   6. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรบริหำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรงำนหรือ
โครงกำรท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ
ประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้น และจัดสรรให้สถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด 
   7. จัดหำบุคลำกรให้เพียงพอ ตำมกรอบอัตรำก ำลังท่ีเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
   8. พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี  ท่ีสอดคล้องกับ 
Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้ำน 
   9. พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญำณควำม
เป็นครู ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ ตลอดท้ังส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
   10. พัฒนำบริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โดยเสริมสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจ  รวมทั้งกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในโอกำสต่ำง ๆ 
   11. ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
และเครือข่ำยท้ังในและนอกสังกัดทุกภำคส่วน เพื่อจัดหำและบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกร ให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   12. พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมี
ประสิทธิภำพเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

13. ส่งเสริม พัฒนำสถำนศึกษำในสังกัด รวมทั้งโรงเรียนคุณภำพ โรงเรียนเครือข่ำย โรงเรียน 
เรียนรวม  โรงเรียนท่ีสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่  
    กำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของกลยุทธ์  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์    
พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ดังนี้ 



 
 

 
 

๖๙ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และความสอดคล้องกับคุณลักษณะเป้าหมาย (SMART)              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

จ าแนกตามกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 

1 ร้อยละ ๘๐ ของผู้ เรียน  มีควำมเข้ำใจในภัยคุกคำมรูปแบบใหม่               
ทุกรูปแบบ รู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่และ                 
ชีวิตวิถีถัดไป 

     

2 ร้อยละ ๘0 ของผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำ                 
เต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถตำมหลักพหุปัญญำ  

     

3 ร้อยละ ๖0 ของผู้ เรียน มีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำน โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน กำรอ่ำน   
กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน 

     

4 ร้อยละ ๖0 ของผู้เรียนที่มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมสำมำรถด้ำนผู้น ำ หรือด้ำนนักคิด หรือด้ำนสร้ำงสรรค์ หรือ        ด้ำน
นักวิชำกำร หรือด้ำนนักคณิตศำสตร์ หรือด้ำนนักวิทยำศำสตร์ หรือด้ำนนัก
ภำษำ หรือด้ำนนักกีฬำ หรือด้ำนนักดนตรี หรือด้ำนศิลปิน  

     

5 ร้อยละ ๘0 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะตำมแนวทำงของกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและ
ข้อสอบ PISA style 

     

6 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียน ได้รับกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบ วินัย                       
กำรมีจิตสำธำรณะ ผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด  

     

7 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนชั้นปฐมวัย มีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์             
ตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560   

     

8 ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป  

     

9 ร้อยละ ๘0 ของผู้ เรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะและทักษะ         
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  

     

10 ร้อยละ ๖0 ของผู้ เรียน สำมำรถเข้ำถึงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้อัจฉริยะ               
ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรสอน             ที่มี
คุณภำพสูงและกำรประเมินและพัฒนำผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็น
รำยบุคคล (Personalized learning)  

     

11 ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนปฐมวัย มี พัฒนำกำรสมวัยทั้ งด้ำนร่ำงกำย           
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
 
 

     



 
 

 
 

๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 
12 ร้อยละ ๖0 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรเสริมทักษะ  

กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
     

13 ร้อยละ ๘0 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้รับกำรเสริมทักษะ            
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 

     

14 ร้อยละ ๗0 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 อ่ำนคล่อง และ                
เขียนคล่อง 

     

15 ร้อยละ ๖0 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 คิดค ำนวณเป็น      
16 ร้อยละ ๗0 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออกและเขียนได้      
17 ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 
     

หมายเหตุ :  คุณลักษณะของผู้เรียน (SMART Students) ได้แก่  
S ; Skills หมำยถึง กำรมีทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิตที่เหมำะสมและสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21      
M ; Moral หมำยถึง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
A ; Achievement หมำยถึง กำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรียนรู้     
R ; Reading & Writing หมำยถึง กำรมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ 
T ; Teamwork & Leadership หมำยถึง กำรร่วมมือกำรท ำงำนเป็นทีมและภำวะผู้น ำ 
 
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 

18 ร้อยละ ๖0 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำ
สมรรถนะผู้ เรียนแบบถักทอควำมรู้  ทักษะ เจตคติ  ค่ำนิยม และ
คุณลักษณะผู้ เรียนเข้ำด้วยกัน ด้วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ และ                 
กำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

     

19 ร้อยละ ๖0 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ                       
ให้ สำมำรถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒ นำกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยเพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้เป็นรำยบุคคล 
 

     

20 ร้อยละ ๖0 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ                       
ให้มีสมรรถนะด้ำนภำษำและควำมรู้ พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่
สอดคล้องกับ Digital Literacy 

     

21 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ทำงวิชำชีพ จรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครูอย่ำงต่อเนื่อง 

     

22 ร้อยละ ๖0 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้พัฒนำสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมกำรศึกษำ และมีนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

     



 
 

 
 

๗๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 
23 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดท ำข้อตกลงใน            

กำรพัฒนำงำน (PA) ตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยโสธร เขต 2 ก ำหนด 

     

24 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรประเมิน และมี
ผลผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำ
งำน (PA) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

     

หมายเหตุ : คุณลักษณะของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (SMART Teachers) ได้แก่  
S ; Space หมำยถึง  กำรจัดพ้ืนที่เรียนรู้ ห้องเรียน กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน สื่อ นวัตกรรม              
M ; Measurement หมำยถึง กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
A ; Active Learning หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก                  
R ; Result หมำยถึง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ 
T ; Teacher ideology หมำยถึง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมกำรณ์ หรือควำมเป็นครูมืออำชีพ 
 
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 

25 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ มีแผน มำตรกำรในกำรจัดกำรกับ
ภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

     

26 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก                       
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  

     

27 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ที่มีผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกคน ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัย และสำมำรถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ 

     

28 ร้อยละ๘0  ของสถำนศึกษำ พัฒ นำหลักสู ตรสถำนศึ กษำที่                
เน้นสมรรถนะ และมีควำมยืดหยุ่นตอบสนองต่อควำมถนัดและ               
ควำมสนใจของผู้เรียน   

     

29 ร้อยละ๘0  ของสถำนศึ กษ ำ  จั ดท ำกรอบหลั กสู ตร รวมทั้ ง                         
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม 
ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน 

     

30 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินงำน
โครงกำร กิจกรรมที่เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
 

     



 
 

 
 

๗๒ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 
31 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ มีระบบกำรวัดและประเมินผลเพ่ือ

พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีกำร                
ที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized 
Learning) 

     

32 ร้อยละ ๖0 ของสถำนศึกษำ  ที่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสร้ำงและใช้
เครื่องมือประเมินสมรรถนะควำมฉลำดรู้ ของผู้ เรียน  ด้ำนกำรอ่ำน                  
ด้ ำนวิทยำศำสตร์  และด้ ำนคณิ ตศำสตร์ ในระดับชั้ น เรียนเพ่ื อ                                   
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

     

33 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำร
จัดท ำตรวจสอบแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 (ปพ. 3 
ออนไลน์) 

     

34 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

     

35 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ  ผ่ำนเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน      
36 ร้อยละ ๘0 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรศึกษำ 

เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ และหรือมีกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ 

     

37 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนให้ประชำกรวัยเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำเรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน   

     

38 ร้อยละ100 สถำนศึกษำ ด ำเนินงำนให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำ   
ปีที่  6 เข้ำเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สั งกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกคน 

     

39 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรให้ผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร
ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพหรือ
บริกำรทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

     

40 ร้อยละ ๗0 ของสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนคัดกรองและส่งต่อผู้เรียน          
พหุปัญญำรำยบุคคล 

     

41 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ เด็กออกกลำงคัน             
เด็กตกหล่นกลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบ
ที่เหมำะสม 
 

     

42 ร้อยละ ๖0 ของสถำนศึกษำ ที่ เป็นโรงเรียนคุณภำพ หรือโรงเรียน
เครือข่ำย หรือโรงเรียนเรียนร่วม หรือโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้
อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ             
กำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบทพ้ืนที่ 
 
 

     



 
 

 
 

๗๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 
43 ร้อยละ ๗๐ ของสถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียน

สุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีผลกำรประเมินคุณธรรมและ                  
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA online) โดยมี
คะแนนอยู่ในระดับ A 

     

44 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  

     

45 ร้อยละ ๘0 ของโรงเรียนวิถีพุทธ มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนและ 
ได้รับกำรประเมินตำมแนวทำงสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

46 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนและ
รำยงำนตำมระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนของ
องค์กำร  

     

47 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ิมเติมหลังจำก
ผ่ำนได้รับกำรพัฒนำก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งหรือหลังกำรบรรจุแต่งตั้ง        
ทุกต ำแหน่ง 

     

หมายเหตุ : คุณลักษณะหรือกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (SMART Directors /Schools) ได้แก่  
S ; Space หมำยถึง  กำรจัดพ้ืนที่เรียนรู้ ห้องเรียน กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน สื่อ นวัตกรรม              
M ; Measurement หมำยถึง กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
A ; Active Learning หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก                  
R ; Result หมำยถึง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ 
T ; Teacher ideology หมำยถึง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมกำรณ์ หรือควำมเป็นครูมืออำชีพ 
 
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 

48 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีระบบ
บริหำรจัดกำรที่ดีและน ำระบบดิจิทัลมำใช้ เช่น ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบริหำรจัดกำรงำนทั้ง 4 ด้ำน (บริหำรทั่วไป/
บุคลำกร / งบประมำณ / วิชำกำร) เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล และขยำยผลกำรบริหำร
จัดกำรที่เป็นระบบดิจิทัลไปสู่สถำนศึกษำในสังกัด หรือหน่วยงำนอื่น 
 
 

     

49 ส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำประถ มศึกษำยโสธร เขต 2  มี          
ผลกำรประเมินระบบรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)                
มีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 

     



 
 

 
 

๗๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 
50 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมินรำชกำร 4.0 ตำมเกณฑ์ (คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
300 คะแนน) 

     

51 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีผล
กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับดีขึ้นไป 

     

52 ส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2  มี          
ผลกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผนกลยุทธ์
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำน(ARS) โดย             
มีผลกำรประเมินที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

     

53 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขต ( ITA) มีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 95 (มีคุณภำพ
ระดับ AA) 

     

54 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณได้ตำมมำตรกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ
รัฐ อย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 90 ที่ได้รับจัดสรร 

     

55 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ได้รับ
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรบริกำร โดยมี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 

     

56 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 เพิ ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจ 
และควำมรับผิดชอบให้พื ้นที ่(อ ำ เภอ กลุ ่มสถำนศึกษำ และ
สถำนศึกษำ) เป็นฐำนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

     

57 ส ำน ัก งำน เขต พื ้นที ่ก ำรศ ึกษ ำประถมศ ึกษ ำย โส ธร  เขต  2 
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร โดยจัดหำบุคลำกรให้มีจ ำนวน
ตำมกรอบอัตรำก ำล ัง  ไม ่ต่ ำกว ่ำร ้อยละ 80 ตำมที ่ ก .ค .ศ .
ก ำหนด 

     

58 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีกำร
จ ัดสภ ำพแวดล ้อมที ่เ อื ้อต ่อกำรม ีส ุขภ ำวะที ่ด ีและ เป ็น ม ิต ร             
ก ับ สิ ่ง แ วด ล ้อม  เช ่น  ก ำ รป ร ับ ป ร ุงภ ูม ิท ัศ น ์ ก ำ รจ ัด ระบ บ 
มำตรกำรเพื่อลดกำรใช้หรือประหยัดพลังงำน ค่ำสำธำรณปโภค 
กำรจัดระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น 

     

59 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีระบบ
ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม ให้บุคลำกรที่รับผิดชอบข้อมูลสำนสนเทศ
ของส ำนักงำนฯ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งน ำเข้ำข้อมูล
สำรสนเทศในระบบฯได้ครบถ้วน เช่น ระบบข้อมูลจัดกำรและ  

     



 
 

 
 

๗๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 
 รำยงำน ปพ .online หรือ ระบบสำรสนเทศเพื ่อกำรบริหำร

จัดกำรของสถำนศึกษำ เป็นต้น 
     

60 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีกำร
พัฒ นำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำคร ัฐย ุคด ิจ ิท ัล  โดย
ข ับ เค ลื ่อ น ก ำรพ ัฒ น ำร ะบ บ รำช ก ำ ร  4.0 ด ้ว ย น ว ัต ก ร รม                
น ำ เท ค โน โล ย ีด ิจ ิท ัล ม ำ เป ็น ก ล ไก ห ล ัก ใน ก ำ รด ำ เน ิน ง ำน                 
กำรเชื ่อมโยงและกำรแบ่งปันข้อมูล กำรส่งเสริมควำมร่วมมือ 
บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ  

     

61 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 2 พัฒนำ             
สู ่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกระบวนกำรพัฒนำคน พัฒนำ
งำน  โด ย เป ็น อ งค ์ก ำ ร แ ห ่ง ก ำ ร เร ีย น รู ้ส ม ัย ให ม ่ ( Modern 
Learning Organization) ที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้
เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ ท ำให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรคิด
เชิงระบบ รับรู ้ปรับ เปลี ่ยนกรอบควำมคิด มีจิตส ำนึกบริกำร
พัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กร เรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีมสู่เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ต้องกำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย  

     

62 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 โดยหน่วย
ตรวจสอบภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแนวทำงกำรตรวจสอบ
ด ำเนินงำน ตำมประเด็นที่ สพฐ. ก ำหนด และครบถ้วนตำมจ ำนวน
หน่วยรับตรวจที่ก ำหนด 

     

63 ร้อยละ  ๘0  ของบ ุคลำกรในส ำน ัก งำน เขต พื ้นที ่ก ำรศ ึกษ ำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2  ได ้ร ับกำรพัฒนำควำมรู ้ ทักษะ
เกี ่ย ว ก ับ ร ะ บ บ พื ้น ฐ ำน ท ำ ง เท ค โน โล ย ี ก ำ ร ใช ้โ ค ร ง ข ่ำ ย
อ ิน เท อ ร ์เน ็ต  ก ำ ร ใช ้อ ุป ก ร ณ ์ด ้ำ น  ICT แ ล ะ ก ำ ร พ ัฒ น ำ 
Software) อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

     

64 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม              
รูปแบบต่ำงๆ  

     

65 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด ำเนินกำรตำม 
แผน มำตรกำร ในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

     

66 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ
ป ระถม ศ ึก ษ ำย โส ธ ร  เขต  2  ได ้ร ับ ก ำ รส ่ง เส ร ิม ส น ับ ส น ุน             
พ ัฒ นำสมรรถนะทำงด้ำน เทคโน โลยีด ิจ ิท ัล  ให ้ม ีสมรรถนะ                  
ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
ในอนำคต 

     



 
 

 
 

๗๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 
67 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ

ประถมศ ึกษำย โสธร  เขต  2  ได ้ร ับ กำรพ ัฒ นำส ่ง เส ร ิม ให ้มี
สมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิชำชีพ  

     

68 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยโสธร เขต 2 ได้ร ับกำรพัฒนำให้มีควำมรู ้ด ้ำนกำรวำงแผน           
และกำรสร้ำงวินัย กำรเงินและกำรออม เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สิน  

     

69 ร้อยละ  ๖0  ของบ ุคลำกรในส ำน ัก งำน เขต พื ้นที ่ก ำรศ ึกษ ำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ ่ม /ห น ่ว ย ที ่บ ร รล ุเป ้ำห ม ำย  ป ระสบ ผ ล ส ำ เร ็จ แ ล ะ เป ็น
แบบอย่ำงได้ 

     

70 ร้อยละ ๘๐ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำม       
พึงพอใจกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยโสธร เขต 2 อยู่ในระดับมำกที่สุด  

     

71 ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน              
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงำน 

     

72 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำ
ก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

     

๗๓ ร้อยละ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มี
ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในระดับชาติ ขึ้นไป โดยเป็นรางวัลชนะเลิศ
ที่ ก.ค.ศ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ ให้การรับรองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียง 

     

74 ร้อยละ 100 ของเด็กออกกลำงคัน เด็กตกหล่นในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือได้รับ
กำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

     

75 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนที่ เป็นผู้ พิกำร ผู้ด้อยโอกำสในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ
พัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม 

     

76 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร             
เขต 2 ได้รับกำรคัดกรองและส่งต่อผู้เรียนพหุปัญญำรำยบุคคล และ
เป็นผู้ที่มีระดับพหุปัญญำรำยบุคคลในระดับดี 
 
 

     



 
 

 
 

๗๗ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด S M A R T 
77 ร้อยละ ๑๐0 ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำยโสธร เขต 2  มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 80 คะแนนขึ้นไป  

     

78 ร้อยละ ๑๐0 ของศึกษำนิเทศก์ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2  มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 80 คะแนนขึ้นไป  

     

79 ร้อยละ ๑๐0 ของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 80 คะแนนขึ้นไป  

     

80 ร้อยละ ๑๐0 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มำตรำ 38 ค (2) ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีผลกำร
ประเมินกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 80 
คะแนนขึ้นไป 

     

หมายเหตุ : คุณลักษณะหรือกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (SMART Supporters) ได้แก่  
S ; Standard หมำยถึง  กำรมีคุณภำพตำมมำตรฐำน              
M ; Management หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร 
A ; Active participation หมำยถึง กำรมีส่วนร่วม มีเครือข่ำย                  
R ; Responsible หมำยถึง ควำมรับผิดชอบ กำรบริกำรที่ดี 
T ; Technology หมำยถึง กำรมีข้อมูลสำรสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำร 
 
 



   

 
๗๘ 

 

 

 

ส่วนที่  ๔ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 
๗๙ 

ส่วนที่ ๔ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

     

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผน ของหน่วยงานที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยเช่ือมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ           
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงก าหนดกลยุทธ์        
ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ จ านวน   ๔   กลยุทธ์  ดังนี้ 

 
กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

               ซ่ึงแต่ละกลยุทธ์ มีแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ดัตามกลยทุธ ์ดังน้ี 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบ กลไก และพ้ืนที่ความปลอดภัยให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ        
ภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถี
ใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 

๒. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่ความปลอดภัยส าหรับผู้เรียน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาอาคาร
เรียนอาคารประกอบให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริม และ
ประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้ เกิด       
ความปลอดภัยกับผู้เรียน  



   

 
๘๐ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย , หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะ     
ในการป้องกันและปรับตัวได ้

๔. ส่งเสริมสถานศึกษา ให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย  รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวม    
ให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

๖. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

๗. ส่งเสริมจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล 
เพ่ือวางรากฐานด้านอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

๘. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ ส าหรับผู้ เรียน ที่น าไปสู่  Digital Life & 
Learning 

๙. ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่างเรียน 
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
๑๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพและบริบท เป็นผู้ที่มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา ออกกลางคัน หรือเด็กตกหล่น 
ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๔. สนับสนุน ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
หรือมีทักษะอาชีพในการด ารงชีวิต 

๑๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาทางเลือก  ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง      
ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

๑๖. ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตทักษะ
วิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ  
ของแต่ละบุคคล 
 

 



   

 
๘๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมให้มีพื้นที่ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา   

ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
๒. ส่งเสริม และสนับสุนนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา         

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้      

ของผู้ เรียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้       
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การ
อบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

๕. พัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้อง          
กับบทบาทหน้าที่ ที่เหมาะสมตามบริบท  

๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy 
และสมรรถนะในด้านอ่ืน 

๗. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู        
ตามมาตรฐานวิชาชีพและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ ตลอดทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๘. เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาสถานศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมสถานศึกษา ในการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน

ของกระทรวงมหาดไทย , หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการป้องกันและการปรับตัว 

๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษา มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย  รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 



   

 
๘๒ 

๔. ส่งเสริมสถานศึกษา ให้ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของชุมชน  หน่วยงานอ่ืนๆ ในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมถึงแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม น าเทคโนโลยีดิจิทัล  มาใช้ในการเสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๗. ส่งเสริม สนับสนุน ในการค้นหา ติดตาม  และส่งต่อนักเรียน เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา ในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยแพลตฟอร์ม 

๘. ส่งเสริมให้สถานศึกษา ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษา   
ในระดับที่สูงขึ้น หรือมีทักษะอาชีพในการด ารงชีวิตส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษาให้ผู้เรียน  
ซึ่งเป็นเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนา         
เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
สามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการศึกษาแบบเรียนรวม แบบเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ หรือ 
รูปแบบอ่ืน ให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ 

๑๐. ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และโรงเรียน           
๑๑. ที่สามารถด ารงอยู่ ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
๑๒. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่สมวัย และจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

๑๓. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดย 
มีเครื่องมือคัดกรอง /ส ารวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้              
ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล        
ตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๑๔. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ตามความถนัดและศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
 
 



   

 
๘๓ 

 
๑๕. ส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิด   

ขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ      
ของประเทศ 

๑๖. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital 
Life & Learning  และน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่างเรียน 

๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้   

เชิ งรุ ก  (Active Learning) และเป็ นผู้ ส ร้ างสรรค์ นวั ตกรรม (Co-creation) ให้ กั บผู้ เรี ยน               
ในทุกระดับชั้น 

๑๙. รายบุคคล (Personalized Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training    
การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

๒๐. ส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency 
Building , Creative Education   

๒๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ใช้คลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

๒๒. ส่งเสริมสถานศึกษา ให้มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสมรรถนะของผู้เรียน และนวัตกรรมทางการบริหาร 

๒๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ใช้แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ อัจฉริยะเพ่ือการเรียนรู้         
เป็นสื่อการสอน และการประเมินผลพัฒนาการผู้ เรียน เพ่ือส่ งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

๒๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา มีการนิเทศภายใน ที่ส่งเสริมให้ครูสามารถการจัดการเรียนรู้     
เชิงรุก (Active Learning)  

๒๕. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๒๖. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผล           
เพ่ื อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Assessment For Learning) ด้ วยวิธีการที่ หลากหลาย          
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็น 

 
 

 



   

 
๘๔ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา  

เช่น ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ ระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online /ระบบรายงาน
ผลต่อ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล )  ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์)/ด้านบุคลากร) และระบบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อ         
การบริหาร 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี โดยให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน การ
ใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software อย่างคุ้มค่าและ        
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ที่แบบบูรณาการ เพ่ือให้เป็นระบบเดียว 
ลดความซ้ าซ้อนของระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูล  อันเป็นการภาระงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

๔. จัดหาอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการ
ของการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย     
เพ่ือรองรับการท างาน และการจัดการเรียนการสอน 

๕. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
เช่น PMQA  KRS  ARS  ITA   มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมาตรฐานด้านอ่ืนๆ    
ที่เกี่ยวข้อง 

๖. การจัดสรรงบประมาณในการบริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการงานหรือ
โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และประสิทธิผลที่ เกิดขึ้น และจัดสรรให้สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข      
ตามแนวทางที่กฎหมายก าหนด 

๗. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ ตามกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ปัจจุบัน  

๘. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  ที่สอดคล้องกับ Digital 
Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 

๙.  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็น
ครู ตามมาตรฐานวิชาชีพและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ ตลอดทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๑๐. พัฒนาบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจ  รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในโอกาสต่าง ๆ 



   

 
๘๕ 

๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
เครือข่ ายทั้ งในและนอกสั งกัดทุกภาคส่วน เพ่ือจัดหาและบู รณาการการใช้ทรัพยากร                 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๒. พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา                  
ที่มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๑๓. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาในสังกัด  รวมทั้งโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนเรียนรวม  
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้อง     
กับบริบทของพ้ืนที่  

   การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และความสอดคล้องกับคุณลักษณะเป้าหมาย (SMART)  
จ าแนกตามกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ ร้อยละของผู้เรียน มีความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต
วิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับ
การพัฒ นาเต็ มตามศักยภาพ  ตามความถนั ดและ
ความสามารถตามหลักพหุปัญญา  

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ ร้อยละของผู้ เรียน มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากการประเมิน
ความสามารถด้าน การอ่าน   การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียน 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 

๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้รับ
การพัฒนาให้มีความสามารถด้านผู้น า หรือด้านนักคิด 
หรือด้านสร้างสรรค์ หรือด้านนักวิชาการ หรือด้านนัก
คณิตศาสตร์ หรือด้านนักวิทยาศาสตร์ หรือด้านนักภาษา 
หรือด้านนักกีฬา หรือด้านนักดนตรี หรือด้านศิลปิน  
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 



   

 
๘๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕ ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามแนวทางของการประเมิน PISA ด้วย
ชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖ ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย 
การมีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้นปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐   

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๘ ร้อยละของผู้เรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๙ ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐ ร้อยละของผู้เรียน สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูงและการประเมินและ
พัฒนาผู้ เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
(Personalized learning)  

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 

๑๑ ร้อยละของผู้ เรียนปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยทั้ งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๒ ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการ
เสริมทักษะ  การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงอาชีพและการมีงานท า 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 

๑๓ ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงอาชีพและการมีงานท า 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๔ ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่านคล่อง 
และเขียนคล่อง 
 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๕ ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ คิดค านวณ
เป็น 
 
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 



   

 
๘๗ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๖ ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก
และเขียนได้ 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๗ ร้อยละของผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
หมายเหตุ คุณลักษณะของผู้เรียน (SMART Students) ได้แก่  
S ; Skills หมายถึง การมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑      
M ; Moral หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
A ; Achievement หมายถึง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรู้     
R ; Reading & Writing หมายถึง การมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
T ; Teamwork & Leadership หมายถึง การร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
 
กลยุทธที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๘ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่
มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ เจต
คติ ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน ด้วยการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการเรียนรู้ เชิงรุก (Active 
Learning)  

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 

๑๙ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 

๒๐ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะด้านภาษาและความรู้พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับ Digital Literacy 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 

๒๑ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอย่างต่อเนื่อง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



   

 
๘๘ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒๒ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา และมีนวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 

๒๓ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าข้อตกลง
ในการพัฒ นางาน  (PA) ตามเป้ าหมายและตั วชี้ วัด
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ก าหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒๔ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประเมิน และมีผลผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
หมายเหตุ คุณลักษณะของครูและบุคลากรทางการศึกษา (SMART Teachers) ได้แก่  
S ; Space หมายถึง  การจัดพ้ืนที่เรียนรู้ ห้องเรียน การจัดบรรยากาศในห้องเรียน สื่อ นวัตกรรม              
M ; Measurement หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
A ; Active Learning หมายถึง การจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก                  
R ; Result หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
T ; Teacher ideology หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ หรือความเป็นครูมืออาชีพ 
 
กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒๕ ร้อยละของสถานศึกษา มีแผน  มาตรการ ในการ
จัดการกับภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่  
โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒๖ ร้อยละของสถานศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



   

 
๘๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒๗ ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีผู้ เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ได้รับการดูแลความปลอดภัย และ
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒๘ ร้อยละของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นสมรรถนะ และมีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน   

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒๙ ร้อยละของสถานศึกษา จัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง                         
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
และศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๐ ร้อยละของสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน 
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๑ ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) 
ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้เป ็น
รายบุคคล (Personalized Learning) 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๒ ร้อยละของสถานศึกษา  ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สร้างและใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ ของ
ผู้ เรี ยน  ด้ านการอ่ าน  ด้ านวิทยาศาสตร์  และด้ าน
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 

๓๓ ร้อยละของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 
ด าเนิ นการจัดท าตรวจสอบแบบรายงานผู้ ส า เร็จ
การศึกษา ม.๓ (ปพ. ๓ ออนไลน์) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๔ ร้อยละของสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๕ ร้อยละของสถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



   

 
๙๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓๖ ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และหรือมีการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๗ ร้อยละของสถานศึกษา ด าเนินงานให้ประชากรวัยเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุก
คน   

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๘ ร้อยละสถานศึกษา ด าเนินงานให้นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัด สพฐ. หรือสังกัดอ่ืนทุกคน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๙ ร้อยละของสถานศึกษา ด าเนินการให้ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม
ความจ าเป็น 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔๐ ร้อยละของสถานศึกษา ด าเนินงานคัดกรองและส่งต่อ
ผู้เรียนพหุปัญญารายบุคคล 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔๑ ร้อยละของสถานศึกษาด าเนินการให้เด็กออกกลางคัน 
เด็ กตกหล่นกลับ เข้ าสู่ ระบบการศึกษาหรือได้ รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔๒ ร้อยละของสถานศึกษา ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพ หรือ
โรงเรียนเครือข่าย หรือโรงเรียนเรียนร่วม หรือโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) 
ได้ รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔๓ ร้อยละของสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA online) โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ A 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔๔ ร้อยละของสถานศึกษา มีความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการพัฒ นาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้ าน
การศึกษาของสถานศึกษา  
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



   

 
๙๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔๕ ร้อยละของโรงเรียนวิถี พุทธ มีความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและ ได้รับการประเมินตามแนวทางสู่ความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔๖ ร้อยละของสถานศึกษา มีความส าเร็จในการด าเนินงาน
และรายงานตามระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการ
บริหารงานขององค์การ  

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔๗ ร้อยละของสถานศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม
หลังจากผ่านได้รับการพัฒนาก่อนเข้าสู่ต าแหน่งหรือหลัง
การบรรจุแต่งตั้ง ทุกต าแหน่ง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
หมายเหตุ คุณลักษณะหรือการด าเนินงานของสถานศึกษา (SMART Directors /Schools) ได้แก่  
S ; Space หมายถึง  การจัดพ้ืนที่เรียนรู้ ห้องเรียน การจัดบรรยากาศในห้องเรียน สื่อ นวัตกรรม              
M ; Measurement หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
A ; Active Learning หมายถึง การจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก                  
R ; Result หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
T ; Teacher ideology หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ หรือความเป็นครูมืออาชีพ 
 
กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
มีระบบบริหารจัดการที่ดีและน าระบบดิจิทัลมาใช้ เช่น 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบริหารจัดการงาน
ทั้ง ๔ ด้าน (บริหารทั่วไป/บุคลากร / งบประมาณ / 
วิชาการ) เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล และขยายผลการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัลไปสู่สถานศึกษาในสังกัด 
หรือหน่วยงานอื่น 
 

/ / / / / 



   

 
๙๒ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔๙ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต  ๒  ม ีผ ลการประ เม ิน ระบบรายงานผลการ
ป ระ เม ิน ส ่ว น ร าช ก ารต าม ม าต รก ารป ร ับ ป ร ุง
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร  ( KRS)                
มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 

/ / / / / 

๕๐ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินราชการ ๔.๐ ตาม
เกณฑ์ (คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ คะแนน) 

/ / / / / 

๕๑ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต  ๒  ม ีผ ลการประ เม ิน ผ ่าน เกณ ฑ ์ม าตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีขึ้นไป 

/ / / / / 

๕๒ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มีผลการติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ARS) โดย             มีผลการ
ประเมินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

/ / / / / 

๕๓ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขต ( ITA) มีคะแนน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๕ (มีคุณภาพระดับ AA) 

/ / / / / 

๕๔ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามมาตรการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๙๐ ที่ได้รับจัดสรร 

/ / / / / 

๕๕ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เข ต  ๒  ได ้ร ับ ก า รป ระ เม ิน ค ว าม พ ึงพ อ ใจ ข อ ง
ผู้รับบริการต่อการบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ 

/ / / / / 

๕๖ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 
โดยการกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบให้  

/ / / / / 



   

 
๙๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 พื ้นที ่(อ า เภอ กลุ ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา) 
เป็นฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 

     

๕๗ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยจัดหา
บุคลากรให้มีจ านวนตามกรอบอัตราก าลัง ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

/ / / / / 

๕๘ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มีการจัดสภาพแวดล้อมที ่เ อื้อต่อการมีสุข
ภาวะที ่ด ีและเป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  เช ่น  การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดระบบ มาตรการเพื่อลด
การใช้หรือประหยัดพลังงาน ค่าสาธารณปโภค การ
จัดระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น 

/ / / / / 

๕๙ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มีระบบก ากับ เร่งรัด ติดตาม ให้บุคลากรที่
รับผิดชอบข้อมูลสานสนเทศของส านักงานฯ และ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าเข้าข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบฯได้ครบถ้วน เช่น ระบบข้อมูลจัดการและ
รายงาน ปพ.online หรือ ระบบสารสนเทศเพื ่อ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา เป็นต้น  

/ / / / / 

๖๐ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มีการพัฒนาระบบราชการและการบริการ
ภาครัฐยุคดิจิทัล  โดยขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบ
ราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน การเชื่อมโยงและ
การแบ่งปันข้อมูล การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณา
การกับภาคส่วนต่าง ๆ  

/ / / / / 

๖๑ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต  ๒  พ ัฒ นาสู ่อ งค ์ก ารแห ่งก าร เร ียน รู ้ โดยมี
กระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน โดยเป็นองค์การ
แ ห ่ง ก า ร เ ร ีย น รู ้ส ม ัย ใ ห ม ่ ( Modern Learning 
Organization) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม 

/ / / / / 



   

 
๙๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ใ ห ้เ ก ิด ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม รู ้ ท า ใ ห ้บ ุค ล า ก ร มี
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ รับรู้ปรับเปลี่ยน
กรอบความคิด  ม ีจ ิตส าน ึกบริการพัฒนาตน เอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
สู ่เ ป ้า ห ม า ย ค ว า ม ส า เ ร ็จ ที ่ต ้อ ง ก า ร  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัย 

     

๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบตามแนว
ทางการตรวจสอบการด าเนินงาน ตามประเด็นที่ สพฐ. 
ก าหนด และครบถ้วนตามจ านวนหน่วยรับตรวจที่
ก าหนด 

/ / / / / 

๖๓ ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะเกี่ยวกับระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยี การใช้
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และ
ก า ร พ ัฒ น า  Software) อ ย ่า ง คุ ้ม ค ่า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖๔ ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีความปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖๕ ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีความรู้ความเข้าใจ 
ด าเนินการตาม แผน มาตรการ ในการจัดการภัย
พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖๖ ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาย โสธร  เขต  ๒  ได ้ร ับ การส ่ง เส ร ิม
สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้ม ีสมรรถนะที ่สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในอนาคต 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



   

 
๙๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖๗ ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ป ระถม ศ ึกษ าย โส ธ ร  เขต  ๒  ได ้ร ับ ก า รพ ัฒ น า
ส่งเสริมให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖๘ ร ้อ ย ล ะ ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใน เข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ด้านการวางแผน และการสร้างวินัย การเงิน
และการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖๙ ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  มีผลงานหรือผลการ
ด า เน ิน ง าน ข อ งก ลุ ่ม /ห น ่ว ย ที ่บ ร ร ล ุเป ้าห ม าย 
ประสบผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๗๐ ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  

๘๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

๗๑ ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไม่มี
เรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗๒ ร้อยละของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒ ได้รับการพัฒนาก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗๓ ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ในระดับชาติ ขึ้นไป โดยเป็นรางวัลชนะเลิศท่ี ก.ค.ศ.
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ ให้การรับรอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรือรางวัล 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 



   

 
๙๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 เทียบเคียง      

๗๔ ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗๕ ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗๖ ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ ได้รับการคัดกรองและส่งต่อผู้เรียนพหุ
ปัญญารายบุคคล และเป็นผู้ที่ มี ระดับพหุปัญญา
รายบุคคลในระดับดี 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗๗ ร้อยละของผู้ อ านวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  มีผลการประเมิน
การด าเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ๘๐ 
คะแนนขึ้นไป  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗๘ ร้อยละของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒   มีผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ๘๐ 
คะแนนขึ้นไป  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗๙ ร้อยละของรองผู้ อ านวยการส านั กงาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีผลการประเมิน
การด าเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ๘๐ 
คะแนนขึ้นไป  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๘๐ ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา ๓๘ ค (๒) 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒ มีผลการประเมินการด าเนินงานตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) ๘๐ คะแนนขึ้นไป 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 



   

 
๙๗ 

หมายเหตุ คุณลักษณะหรือการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (SMART Supporters) ได้แก่  
S ; Standard หมายถึง  การมีคุณภาพตามมาตรฐาน               
M ; Management หมายถึง การบริหารจัดการ 
A ; Active participation หมายถึง การมีส่วนร่วม มีเครือข่าย                  
R ; Responsible หมายถึง ความรับผิดชอบ การบริการที่ดี 
T ; Technology หมายถึง การมีข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร 
 

 



   

 
๙๓ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ที่ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ 

 

 

โครงการยกระดั บคุณ ภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษายโสธร เขต ๒ 

อาจ 

๒.เสนอแผนงาน/โครงการ

เพื่อขอความเห็นให้ ผอ.สพป.

ยโสธร เขต ๒ พิจารณาอนุมัต ิ

๓.ด าเนนิการขับเคลื่อน

นโยบาย จุดเน้น มาตรฐาน

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

๔.ก ากับ ดูแล สง่เสริม 

สนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนา

สถานศกึษาสร้างและพัฒนา

เครือขา่ยความรว่มมอื 

๕.ติดตามผลการด าเนินงาน 

๖.ประเมินผล/สรุปรายงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ทุกกลุ่ม/

หนว่ย 

หมายเหตุ   อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามรอบวงเงินที่สพฐ. จัดสรรเป็นรายปีงบประมาณ 

 



   

 
๙๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ที่ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒ 

 

 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ

ต าม น โยบ าย เร่ งด่ ว น ขอ ง

ส านั ก งาน คณ ะก รรม ก าร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

๑.วิเคราะห์ภารกจิงานจัดระบบ

การบรหิารจัดการ 

๒.เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ

ขอความเห็นชอบให้ ผอ.สพป.

ยโสธร เขต ๒ พิจารณาอนุมัติ 

๓.ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 

จุดเน้น มาตรฐานส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษา 

๔ .ก า กั บ  ดู แ ล  ส่ ง เส ริ ม 

สนับสนุน  ช่วยเหลือพัฒนา

สถานศึกษาสร้างและพัฒนา

เครอืข่ายความรว่มมือ 

๕.ติดตามผลการด าเนินงาน 

๖.ประเมินผล/สรุปรายงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ทุกกลุ่ม/

หนว่ย 

หมายเหตุ   อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามรอบวงเงินที่สพฐ. จัดสรรเป็นรายปีงบประมาณ 

 



   

 
๙๕ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ที่ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓ 

 

 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ด้วยกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินต าแหน่ง

และ วิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

๑.การก าหนดประเด็น 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ        

ค่าเป้าหมาย 

๒.การจัดท าข้อตกลงในการ

พัฒนางาน 

๓.การด าเนินการตาม

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

๔.การประเมินการด าเนินการ

ตามข้อตกลงพัฒนางาน 

๕.การรายงานและทบทวนผล

การด าเนินงานตามข้อตกลง

ในการพัฒนางาน 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

หมายเหตุ   อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามรอบวงเงินที่สพฐ. จัดสรรเป็นรายปีงบประมาณ 

 



 
๙๖ 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๕ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๙๗ 

 

ส่วนที่ ๕ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัต ิ

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผน ของหน่วยงานที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้   
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย   
การให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในความ
เป็นมา และความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับนโยบายและแผนที่ส าคัญอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน 

๒.  เน้นย้ าให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ให้ความส าคัญในการพิจารณา เพื่อใช้ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒  เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๓. จัดท า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย มาตรการและ
โครงการที่เป็นรูปธรรม ส าหรับการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

๔. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  ฉบับนี้ ได้ก าหนดเป้าหมาย
ภาพรวมและตัวช้ีวัด มีจ านวนตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด สามารถน าไป



 
๙๘ 

ก าหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนให้เหมาะสมในแต่ละปี และสามารถน าแนวทางพัฒนาที่ก าหนดไว้         
ไปเลือกปรับใช้ตามบริบท เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมาย ต่อไป 

การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้วางแผนการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้ไปสู่ความส าเร็จในหลายรูปแบบทั้งการส ารวจข้อมูลการนิเทศติดตามช่วยเหลือ
สถานศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินผลตัวชี้วัดสถานศึกษาและการวิจัย
การศึกษาด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้วยการบริหารจัดการที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  โดยยึดหลัก ๑. ๔A คือ (ความส าเร็จ) และ Access (ความทั่วถึงและยั่งยืน) 
  ๑. ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  :  Plan  Do  Check  Act 
  ๒. การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (๓ มาตรฐาน)  
  ๓. การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award 
  ๔. การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
  ๕. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

 

การก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒          
ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดเพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินตามตัวชี้วัดก าหนด โดยมีการประเมินผลการด าเนินงาน  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๙ รายการ  ประกอบด้วย 

 ๑. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลแบบบูรณาการรูปแบบ Three  in one โดยยึดรูปแบบ 
๑) ๔A   คือ  Awareness (ความตระหนัก) Attempt (ความพยายาม) Achievement (ความส าเร็จ) Access  
(ความทั่วถึงและยั่งยืน ๒) ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  :  Plan  Do  Check  Act  ๓) Bsc: Balance  Scovecard 
เน้นการน าผลการประเมินไปพัฒนา  และปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมและตอบแทนรางวัลแก่คนท าดี 

 ๒. การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๓. การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ๔. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โปรแกรม KRS) 

    ๕. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๔ กลยุทธ์ 

 ๖.  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๓ มาตรฐาน 



 
๙๙ 

 ๗. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๘. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ  ๔.๐  PMGA 

 ๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินต าแหน่งและวิทยะฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                         

 โดยผลการประเมินทั้ง ๙  รายการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบผ่านสื่อที่หลากหลาย พร้อมทั้ง ได้น ามาศึกษาวิเคราะห์ผลดี  
ผลเสียสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามา  มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติร่วมประเมินผลและร่วมระดมสรรพก าลังเพ่ือการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานชาติต่อไป 

 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีจุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป  
๒. ด าเนินการความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ 
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   มีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ     

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และ
ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

๔. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ 
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การด าเนินการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น   ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับ
ต้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ การติดตาม การประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานและการท างาน
แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผ่านระบบการติดตาม ประเมินผลที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี  

๖. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนและขับเคลื่อนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน 

 ๗.  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ น าแผนพัฒนาการศึกษาขั ้น
พื้นฐานดังกล่าว ไปพิจารณาจัดท าหรือปรับเปลี่ยนแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนอ่ืนๆ 



 
๑๐๐ 

๘. สถานศึกษา น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ไปพิจารณาจัดท าหรือปรับเปลี่ยน
แผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผน
อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับแผนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 ๑๐๑ 

 

               ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการประเมินสถานภาพ สพป. 



 ๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เพื่อประมาณคา่ปัจจยัภายนอก 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายนอก ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

ด้านโอกาส (+)  ด้านอุปสรรค (-)  

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น ว ัฒนธรรม

ประ เพณ ีท ี ่ ม ี อย ู ่ ส ามารถนำไป

สอดแทรกในหลักสูตรสร้างคนให้เป็น

คนด ี  ร ักบ ้ านเก ิด  และส ืบทอด 

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่

ตลอดไป 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

24 

 

 

39 

 

 

32 

 

 

3.83 

1.ผลกระทบของโลกาภ ิ ว ัฒน์ ทำ ให้

วัฒนธรรมเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เกิดค่านิยมทางวัตถุที่เน้นความฟุ้งเฟ้อ ฟุ้ม

เฟอืย ทำงานไม่เป็น ไม่เคารพกฎหมายและ

ระเบียบของสังคม 

 

 

8 

 

 

20 

 

 

33 

 

 

31 

 

 

 

13 

 

 

3.20 

2.เขตพื ้นที ่/สถานศึกษามีแหล่ง

เรียนรูท้างธรรมชาติและวัฒนธรรม

ที ่หลากหลาย เช่น ศาสนสถาน 

ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 

 

4 

 

6 

 

 

20 

 

43 

 

32 

 

3.88 

2.ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นสภาพเสื ่อม

โทรมและเป็นแหล่งอบายมุข ส่งผลให้

นักเรียนมพีฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 

25 

 

35 

 

29 

 

 

 

9 

 

7 

 

2.40 

3.มีสถานประกอบการในแหล่งชุมชน

เป็นจำนวนมากและหลากหลาย เช่น 

ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย สำนักงาน

กฎหมายเป็นต้น 

 

 

6 

 

 

13 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

23 

 

 

3.50 

3.ผ ู ้ ปกครองม ีค ่ าน ิ ยม เล ียนแบบ

วัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลต่อพฤติกรรม

เด็กและเยาวชน 

 

27 

 

34 

 

26 

 

12 

 

6 

 

2.39 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายนอก ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors) (S) (ต่อ) 

ด้านโอกาส (+)  ด้านอุปสรรค (-)  

ประเด็นสำคัญ 
ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 
ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4.ทุกหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปญัญา

ท้องถิ่นทำให้ประชาชนมท่ีีพ่ึงในการเรียนรู้ เพื่อ

สามารถพึ่งตนเองอย่างหลากหลาย 

 

4 

 

5 

 

24 

 

44 

 

28 

 

3.82 

4.ประชากรกลุ ่มอายุการศึกษาขั ้น

พื ้นฐาน ลดลงอย่างต่อเนื ่องทำให้มี

สถานศกึษาขนาดเล็กเพิ่มมากขึน้ 

 

10 

 

14 

 

39 

 

 

21 

 

21 

 

3.27 

5.ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และแก ้ ไขป ัญหา ส ่งผลต่อการพัฒนาด้าน

การศกึษาในพื้นท่ี 

 

2 

 

11 

 

25 

 

41 

 

26 

 

3.74 

5.เด็กและเยาวชนมีภาวะเสี่ยงต่อการ

ตดิสารเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ 
 

15 

 

19 

 

33 

 

17 

 

21 

 

3.09 

6.การคมนาคมสะดวกทำให ้การต ิดต่อ

ประสานงานรวดเร็ว 
7 5 19 39 35 3.85 6.ผู้ปกครองมคี่านิยมส่งลูกหลานเข้าไป

เรียนในสถานศกึษาในตัวเมอืง 
13 22 36 23 11 2.97 

7.มีวัดและองค์กรศาสนาเป็นสถานที่อบรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาอย่างพอเพยีง 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

16 

 

 

42 

 

 

35 

 

 

3.90 

7.ผู้ปกครองขาดข้อมูลและองค์ความรู้

ในการส่งเสริมการเรียนต่อของบุตร

หลาน 

 

9 

 

25 

 

38 

 

25 

 

8 

 

2.98 

       8.สถาบ ั นระด ั บอ ุ ดมศ ึ กษาและ

อาชีวศึกษาไม่เอื้อและไม่สนับสนุนต่อ

การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 

17 

 

28 

 

30 

 

24 

 

6 

 

2.75 

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 2.00 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายนอก ด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

ด้านโอกาส (+)  ด้านอุปสรรค (-)  

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 

ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้

สะดวกและหลากหลาย 

 

5 

 

6 

 

23 

 

31 

 

40 

 

3.90 

1 .ความ เ จร ิญก ้ า วหน ้ าท า ง

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร แต่ไม่

ส ามารถนำมาใช ้ ใ นการ เพ ิ่ ม

ประสิทธ ิภาพในการบริหารจัด

การศกึษาเท่าที่ควร 

 

17 

 

25 

 

33 

 

21 

 

9 

 

2.80 

       2 . ส ื ่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี ท ี ่ ไ ม่

สร้างสรรค์และขาดการควบคุม

กำกับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้

ผูเ้รียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 

17 

 

17 

 

25 

 

27 

 

19 

 

3.13 

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 2.00 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายนอก ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

ด้านโอกาส (+)  ด้านอุปสรรค (-)  

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การจัดการศกึษาที่เน้นผูเ้รียนนำไปใช้ใน

วิถีชีวติที่ใหเ้กิดความมั่นคงและยั่งยืน 

 

 

3 

 

 

11 

 

 

24 

 

 

32 

 

 

35 

 

 

3.80 

1.ผู ้ปกครองมีรายได้ต่ำ และมี

หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น ทำให้มี

ผลต ่ อการสน ั บสน ุ นก า ร จั ด

การศกึษาของลูกหลาน 

 

5 

 

6 

 

25 

 

40 

 

29 

 

3.78 

2.ช ุมชนและองค ์กรปกครองส ่วน

ท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณและ

อ ุ ป ก ร ณ ์ ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้

สถานศึกษาทำให้การจัดการศึกษามี

ความคล่องตัวมากขึ้น 

 

 

4 

 

 

18 

 

 

35 

 

 

32 

 

 

16 

 

 

3.36 

2.ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพทำนา ส่งผลทำให้ไม่มีทุน

ทรัพย์ในการส่งบุตรหลานเรียนต่อใน

ระดับสูงได้ 

 

6 

 

7 

 

29 

 

31 

 

32 

 

3.72 

       3.ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่

แน่นอน กระทบต่อรายได้และการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของ

ผูป้กครอง 

 

4 

 

4 

 

24 

 

30 

 

43 

 

3.99 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายนอก ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E) (ต่อ) 

ด้านโอกาส (+)  ด้านอุปสรรค (-)  

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

       4.การลงท ุนภาคร ัฐในการจัด

การศ ึกษาไม ่ เพ ียงพอต ่อการ

ดำเนนิงานให้มคีุณภาพได้ 

 

7 

 

10 

 

25 

 

34 

 

29 

 

3.64 

       5.ความล้มเหลวในการบริหารจัด

การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมี

ค่าใช้จ่ายสูงไม่สมดุลกับผลลัพธ์

และผลผลิต 

 

 

11 

 

18 

 

29 

 

28 

 

19 

 

3.24 

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 3.00 

 

 

 

 

 

 



 108 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายนอก ด้านการเมือง (Politecal and legal factors) (P) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

ด้านโอกาส (+)  ด้านอุปสรรค (-)  

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.มีกฎหมายระเบียบรองรับการ

กระจายอำนาจทางการศึกษาให้ทุก

ภาคส ่ วนม ีส ่ วนร ่ วมในการจั ด

การศกึษา 

 

7 

 

5 

 

31 

 

37 

 

25 

 

3.64 

1.การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

เป ็นผลให ้นโยบายการศ ึกษา

เปลี่ยนแปลงบ่อย การทำงานไม่

ต่อเนื่อง 

 

5 

 

10 

 

17 

 

22 

 

51 

 

3.99 

2 . น โ ย บ า ย ข อ ง ร ั ฐ บ า ล 

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.เอื ้อต่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น 

ลดความเลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา

ที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ โครงการ 

DLTV DLIT/เ ร ี ยนฟร ี  15 ป ี  การ

พัฒนาครูแบบครบวงจร/โครงการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน 

เป็นต้น 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

29 

 

 

 

3.64 

2.ส่วนกลางกำหนดกิจกรรมการ

ดำเน ินงานมากเก ินไป ทำให้

ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ไ ม ่ ส า ม า ร ถ จั ด

กิจกรรมสอนงต่อความต้องการ

ของพื้นที่ได้ 

 

5 

 

11 

 

21 

 

37 

 

31 

 

 

3.74 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายนอก ด้านการเมือง (Politecal and legal factors) (P) (ต่อ) 

ด้านโอกาส (+)  ด้านอุปสรรค (-)  

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.โรงเรียนระดับประถมศึกษามี

เก ือบท ุกหม ู ่ บ ้ าน  สามารถ

ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้

อย่างทั่วถึง 

 

5 

 

6 

 

25 

 

28 

 

41 

 

3.89 

3.นโยบายกระจายอำนาจยังไม่

ดำเนนิการอย่างจรงิจัง 

 

4 

 

9 

 

25 

 

26 

 

41 

 

3.86 

4.การประกันคุณภาพภายนอก

โดย สมศ.ทำให้โรงเรียนสามารถ

ยกระด ับค ุณภาพการบร ิหาร

จ ัดการให ้ม ีประส ิทธ ิภาพได้

มาตรฐาน 

 

 

 

11 

 

10 

 

35 

 

26 

 

23 

 

3.38 

       

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 3.00 
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การวิเคราะห์เพื่อประมาณคา่ปัจจยัภายใน 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายใน ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) (S1) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) / จุดอ่อน (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.สำนักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา มี

การวางแผนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ชัดเจน 

 

5 

 

20 

 

23 

 

39 

 

38 

 

4.38 

1.บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที/

สถานศกึษา ไม่สามารถปฏิบัติงาน

แทนก ันได ้  ทำให ้ เก ิดความไม่

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 

15 

 

18 

 

32 

 

26 

 

14 

 

3.05 

2.สำนักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา มี

การนำแผนไปสู ่การปฏิบ ัต ิ ม ีการ

กำกับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ

ประกันคุณภาพภายใน 

 

6 

 

1 

 

21 

 

48 

 

29 

 

3.88 

2.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ

นโยบายทางการศึกษา ทำให้การ

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

การศกึษาขาดความต่อเนื่อง 

 

13 

 

12 

 

30 

 

25 

 

25 

 

3.35 

3.สำนักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา มี

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

รับผิดชอบภาระงานชัดเจน ตรงตาม

ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับ

ระเบียบที่กำหนด 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

23 

 

 

42 

 

 

34 

 

 

3.95 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายใน ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) (S1) (ต่อ) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) / จุดอ่อน (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4.สำนักงานเขตพืน้ที่/สถานศกึษา มี

น โยบายในการบร ิหารจ ัดการ

คุณภาพและจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ภายใต ้การเป ็นองค ์กรแห ่งการ

เรียนรู้ที่ชัดเจน 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

22 

 

 

41 

 

 

34 

 

 

3.92 

       

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายใน ด้านผลผลิตการบรกิาร (Service/Products) (S2) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 

ประเด็นสำคัญ 
ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 
ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสเข้า

รับการศึกษาทั้งในระดับก่อนประถม

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

อย่างทั่วถึง 

 

6 

 

2 

 

14 

 

38 

 

45 

 

4.08 

1.ผล NT , ONET โดยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับชาติ 
 

10 

 

12 

 

34 

 

26 

 

23 

 

3.38 

       2.ผู้เรียนขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ 

การคิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่าง

มวีจิารณญาณ 

 

9 

 

8 

 

32 

 

25 

 

31 

 

3.58 

       3.ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษยังไม่ได้

รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 

 

6 

 

7 

 

27 

 

41 

 

24 

 

3.66 

       4.ผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่

คล่อง เขียนไม่คล่อง มากกว่าร้อยละ 10 

 

15 

 

19 

 

21 

 

30 

 

20 

 

3.20 

       5.ผู ้เรียนบางส่วนมีค่านิยมเลียนแบบ

วัฒนธรรมต่างชาติ มีพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์ 

 

14 

 

12 

 

30 

 

28 

 

21 

 

3.28 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายใน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (Man) (M1) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

 จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 

ประเด็นสำคัญ 
ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 
ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได ้ร ับการพ ัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่ อง 

สามารถปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน ได ้ อย ่ า งมี

ประสิทธิภาพ 

 

3 

 

6 

 

25 

 

33 

 

38 

 

3.92 

1.ครูและบุคลากรทางการศ ึกษาใน

สำนักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา มีจำนวน

ไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงวุฒิและมีภาระ

งานมาก 

 

7 

 

8 

 

17 

 

31 

 

42 

 

3.88 

2.ผ ู ้บร ิหารการศ ึกษา/ผ ู ้บร ิหาร

สถานศกึษา มภีาวะผู้นำ ส่งผลให้การ

บร ิหารและการจ ัดการศ ึกษามี

ประสิทธิภาพ 

 

5 

 

4 

 

19 

 

36 

 

41 

 

3.99 

2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ยังขาดทักษะในการบริหารเชงิกลยุทธ์ ทำ

ให ้ ก า รบ ู รณา การแผนกลย ุทธ ์ ไม่

สอดคล้องกับการปฏบัิตงิานจรงิ 

 

8 

 

12 

 

31 

 

31 

 

23 

 

3.46 

       3.ครูและบุคลากรทางการศกึษาบางส่วน

ยังไม่ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

11 

 

 

9 

 

26 

 

28 

 

31 

 

3.56 

       4.ครูและบุคลากรทางการศกึษาขาดการ

วิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

8 

 

10 

 

25 

 

27 

 

35 

 

3.67 

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายใน ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน/งบประมาณ (Money) (M2) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี่ /

สถานศึกษา มีระบบบริหารด้าน

งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมาย เป็นไปตาม           หลัก

ธรรมาภิบาล 

 

5 

 

4 

 

21 

 

38 

 

37 

 

3.93 

1.สถานศกึษาขนาดเล็กบุคลากรมี

น้อย รับผิดชอบหลายภาระงาน 

ส่งผลให้ยังไม่เข้าใจระเบียบและ

แนวปฏิบัติที ่ชัดเจนเกี่ยวกับงาน

พัสดุและการเงิน 

 

8 

 

5 

 

18 

 

35 

 

39 

 

3.87 

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายใน ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ (Materials) (M3) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดม

ทร ั พยากร เพ ื ่ อ จ ั ดหาว ั สดุ  

อุปกรณ์สื ่อประกอบการเร ียน

การสอน และจัดสร้างอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

 

 

4 

 

16 

 

29 

 

24 

 

32 

 

3.60 

1.ระบบการบริหารจัดการวัสดุ 

คร ุภ ัณฑ์ อาคารเร ียน อาคาร

ประกอบ ไม่มปีระสิทธิภาพ 

 

14 

 

20 

 

34 

 

24 

 

13 

 

3.01 

       2.อาคารเรยีน อาคารประกอบ ไม่

เพียงพอต่อความต้องการ 

 

10 12 29 28 26 3.45 

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 3.00 
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ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัย ภายใน ด้านการบรหิารจัดการ (Management) (M4) 

แบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 105 คน 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวนเป้าหมาย 

เฉลี่ย ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน/จำนวน

เป้าหมาย เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.สถานศึกษามีและใช้แหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายตลอดจนภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ ่นในการบริหารจัดการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ 

 

5 

 

7 

 

26 

 

30 

 

37 

 

3.82 

1.ระบบเครือข่าย ICT              

ขาดประสิทธิภาพ 

 

15 

 

17 

 

35 

 

25 

 

13 

 

3.03 

2.สำนักงานเขตพื้นที ่มีการบริหาร

จ ัดการแบบม ีส ่วนร ่วมโดยกลุ่ ม

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

5 

 

6 

 

25 

 

31 

 

38 

 

3.86 

2.สถานศึกษามีขนาดและความ

พร้อมแตกต่างกัน 

 

9 

 

10 

 

22 

 

24 

 

40 

 

3.72 

3.สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายทั ้ง

ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสร ิม

สน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาให ้มี

คุณภาพ 

 

3 

 

9 

 

28 

 

25 

 

40 

 

3.85 

       

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 3.00 
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ปัจจัยภายนอก 

น้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนจรงิ สรุป 

คะแนน 

 ปัจจัยภายใน 

น้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนจรงิ สรุป 

คะแนน 

 
คะแนน 

เต็ม=1 

โอกาส 

(+) 

1-5 

อุปสรร

ค 

(-) 

1-5 

โอกาส 

(+) 

อุปสรรค 

(-) 

คะแนน 

เต็ม=1 

จุด

แข็ง 

(+) 

1-5 

จุดอ่อน 

(-) 

1-5 

จุดแข็ง 

(+) 

จุดอ่อน 

(-) 

1.ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม (S) 

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

และนโยบาย(S1) 

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

2.ด้านเทคโนโลย(ีT) 0.50 3 2 (+)1.5 (-)1.0 (+)0.5 2.ด้านผลผลิตและ

การบริการ (S2) 

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

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

บุคลากร (M1) 

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

4.ดา้นการเมอืงและ

กฎหมาย (P) 

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

การเงิน/

งบประมาณ (M2) 

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

       5 . ด ้ า น ว ั ส ดุ  

คร ุภ ัณฑ ์  อาคาร

สถานท่ี (M3) 

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

       6.ด้านการบริหาร

จัดการ (M4) 

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

คะแนนเฉลี่ย ปัจจัยภายนอก (+)3.0 (-)2.25 (+)0.75 คะแนนเฉลี่ย ปัจจัยภายใน (+)3.1 (-)3.0 (+)0.1 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร 
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กราฟแสดงสถานภาพของ สพป. 
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กราฟแสดงสถานภาพของ สพป. 
 

 

                

                

     

 

        

     
 

          

    
 

 

        

     
 

         

     
 

 

        

   
 

  
 

  
 

     

               

      

 

        

               

               

               

               

               

               
สถานภาพ Stars "เอื้อและแข็ง" เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่า  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา โดยภาพรวม 

ส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เช่น  

เป็นโรงเรียนที่ดมีีคุณภาพได้มาตรฐาน หน่วยงานเมื่อมีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก  

(Aggressive) ตอ้งรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด   
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