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จัดทําโดย



คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา โดยได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 แนวทางการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของจังหวัด และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลาง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้ เทคนิคการวางแผนผ่าน
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (Appreciation-Influence-Control) ร่วมระดมความคิดเห็น 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกตามบริบทของพื้นที ่ ให้มีความสอดคล้อง 
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที ่จะใช้เป็นทิศทางการขับเคลื ่อนไปสู ่การปฏิบัติที ่เป็นรูปธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้แผนพัฒนา
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี ้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า 
แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 คงเป็นประโยชน์สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัสระบรุี  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว 

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง  
อำเภอเมืองสระบุรีตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด การติดต่อกับจังหวัดใช้
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) พิกัดภูมิศาสตร์: 14°31′38″N 100°54′35″E 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อำเภอเมืองลพบุรี  อำเภอ
ชัยบาดาล และอำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  อำเภอหนองเสือ  จังหวัด
ปทุมธานี   และอำเภอวังน้อย  อำเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อำเภอภาชี  อำเภอ
ท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และอำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะ ดังนี้ ตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัด
เป็นป่ามีเนินเขาสลับที่ราบสูง ซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ ตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะใน
การทำนา แม่น้ำที่สำคัญมีเพียงสายเดียว คือ แม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดย
อาศัยน้ำใช้ในการเกษตร และประโยชน์อย่างอ่ืน แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอ
เมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 
105 กิโลเมตร นอกจากนั ้นสระบุรีย ังมีคลองที่สำคัญ ๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง 
คลองวิหารแดง และคลองเพรียว เป็นต้น (ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 
1147.6 มิลลิเมตร มีฤดูต่าง ๆ 3 ฤดูคือ 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&params=14_31_38_N_100_54_35_E_type:admin2nd_region:TH
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1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง 
2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน 
3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 

(ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/)  

ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ำ 
จังหวัดสระบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 1) ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่ที่เป็น 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ ป่าเขาโป่ง และป่าเขาถ้ำเสือ อยู่ในพื้นท่ีอำเภอแก่งคอย ป่าเขาพระ 
อยู่ในพื้นท่ีอำเภอแก่งคอย ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก อยู่ในพื้นท่ีอำเภอแก่งคอย ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง 
และป่าลำพญากลาง อยู่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ป่าพระฉาย อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี ป่าพระพุทธบาท
และป่าพุแค อยู่ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอเมือง ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2 อยู่ใน
พื้นที่อำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก และป่าลานท่าฤทธิ์ อยู่ในพื้นที่อำเภอวังม่วง และอำเภอมวกเหล็ก 
(ที่มา : กรมป่าไม้ / ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563) และ 2) อุทยานแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) 
อุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย โดยมีพื ้นที ่อยู ่ในเขตอำเภอมวกเหล็ก และอยู ่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ บริเวณโชคชัยพัฒนา มี 
น้ำไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอวังม่วง 2) อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีพื ้นที่
ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และ อำเภอเมือง มีสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์ สภาพธรรมชาติป่าเขา น้ำตกที่สวยงาม ป่าแห่งนี้  เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่ไหลไปหล่อเลี้ยงไร่นาของ
ราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และ 3) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ด้านตะวันตก
ของเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งสูงโดดเด่นขึ้นมาจากที่ราบภาคกลาง ประกอบด้วยทุ่งกว้างสลับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นพ้ืนที่ 1 ใน 5 ของพ้ืนที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ ผืนป่ามรดกโลก (ท่ีมา : สำนักอุทยานแห่งชาติ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) 
  จังหวัดสระบุรีมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำสัก เป็นแม่น้ำสำคัญที่สุดของจังหวัด มี
แม่น้ำ ห้วย ลำคลอง 513 สาย ซึ่งในจำนวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 493 สาย มีหนอง บึง 59 แห่ง ที่มี
สภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 52 แห่ง มีน้ำพุ น้ำซับ 13 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 13 แห่ง และอื่น ๆ 
63 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 60 แห่ง (ข้อมูล : แหล่งน้ำระดับหมู่บ้านปี 2535 กองประสานการ
พัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

สภาพทางเศรษฐกิจ 

   สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มี
มูลค่าเท่ากับ 245,042 ล้านบาท  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ที่ 321,625 บาท/คน/ปี อยูล่ำดับ
ที่ 8 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 1 ของภาคกลางตอนบน   

มูลค่าเศรษฐกิจ 5 ลำดับแรก  ได้แก่  
1. ภาคอุตสาหกรรม (การผลิต) 
2. ภาคอุตสาหกรรม (การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ)   
3. ภาคบริการ (การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์) 
4. ภาคอุตสาหกรรม (การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน) 
5. ภาคการเกษตร   
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นเมือง และงานประจำปีของจังหวัดสระบุรี 
  จังหวัดสระบุรี มีศูนย์วัฒนธรรม รวม 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 1 แห่ง 
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ จำนวน 3 แห่ง และศูนย์วัฒนธรรมตำบล จ้านวน 1 แห่ง โดยมีงานประเพณี งาน
ประจำปี ได้แก่  

1) ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบล 
ขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จัดนมัสการปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำาถึง 15 ค่ำเดือน 3 รวม 
15 วัน ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ถึง 15 ค่ำเดือน 4 รวม 8 วัน  

2) การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอเสาไห้ จัดให้มีการแข่งขันเป็นประเพณี ณ  
บริเวณท่าน้ำ หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ กำหนดให้มีการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ในวันเสาร์ - อาทิตย์ สุดท้าย
ของ เดือนกันยายน  

3) ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เสานางตะเคียนวัดสูงอำเภอเสาไห้ จัดให้มีประเพณี 
สงกรานต์สรงน้ำ เสานางตะเคียน (เสาร้องไห้) เป็นประจ้าทุกปี ณ บริเวณหน้าอุโบสถ์วัดสูง ตำบลเสาไห้ 
กำหนดจัดงาน ในวันที่ 22-23 เมษายนของทุกปี  

4) ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน วัดพระพุทธบาทราช 
วรมหาวิหาร อำเภอ พระพุทธบาทเป็นประเพณีท่ีสำคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแห่งเดียวในประเทศไทย โดย
ถือเอา วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และของที่นำมาใส่บาตรคือ “ดอกเข้าพรรษา” ซ่ึง
ขึ้นอยู่ตามไหล่เขาในละแวกวัด และจะมีเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น เป็นงานประเพณีท่ีสำคัญ และยิ่งใหญ่
ของจังหวัดสระบุรี 

5) ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จัดใน 
วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 มีการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ออกแห่
ฉลองรอบเมืองพระพุทธบาท ซึ่งมีความเชื่อว่า หากมีการแห่พระเขี้ยวแก้วแล้ว จะสามารถบันดาลให้ประชาชน
ได้รับ ความร่มเย็นเป็นสุข  

6) ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประเพณีประจ้าปี 
หรือ เรียกว่า “งานแห่เจ้าพ่อเขาตก” ในงานจะมีการแสดงอภินิหารต่าง ๆ ของเจ้าพ่อเขาตกควบคู่ไปกับการ
กระท้าพิธีลุยไฟ แห่สิงโต และการแสดงงิ้ว จะมีชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศเดินทาง มาร่วมงานเริ่ม
ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 รวม 4 วัน เป็นประจำทุกปี  

7) งานประเพณีกำฟ้า ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน เป็นประเพณีท้องถิ่น ของชาวไทย 
ที่พูดภาษายวน ได้ทำสืบต่อเนื่องกันมากว่า 150 ปีเศษ ประกอบพิธีในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 มีการทำบุญตัก
บาตรด้วยข้าวจี่ (คือข้าวเหนียวนึ่งสุก แล้วปั้นเป็นก้อนเท่ากำปั้น แล้วทำด้วยไข่ปิ้งพอเหลือง) นอกจากนี้ยังมีพิธี
สู่ขวัญข้าว คือน้าข้าวใส่ถุงมาท้าพิธีเสร็จแล้ว ไปคลุกเคล้ากับพันธุ์ข้าวที่บ้าน เพ่ือเป็นสิริมงคล  

8) งานประเพณีไทยวน ในถิ่นที่มีคนไทยวนอยู่โดยเฉพาะอำเภอเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ  
เมืองสระบุรี จะมีการจัดงานเลี้ยงขันโตก การท้าบุญแบบสลากภัตการละเล่นพ้ืนเมือง 
  9) งานของดีสระบุรี กำหนดจัดงานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีกิจกรรมการแสดงสินค้า
พ้ืนเมือง งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านเป็นสินค้าคุณภาพ  

10) วันโคนมแห่งชาติ กำหนดจัดงานในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีโดยจัดที่องค์การส่งเสริม 
กิจการโคนม แห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก ภายในงานจะมีการประกวดโคนม และการแสดงต่าง ๆ 
รวมถึงนิทรรศการ ด้านการผลิตนมด้วย  
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11) ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ได้จัดงานประเพณี 
ตักบาตร เทโวโรหนะ ข้าวต้มลูกโยน ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยทางวัดพระพุทธฉายได้จัดเตรียม
ข้าวต้ม ลูกโยนไว้บริการ รวมทั้งยังได้ร่วมชมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ ขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน และขบวนการ
แสดง ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม พร้อมชมการประกวดทำข้าวต้มลูกโยน  

12) ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่เดือนยี่ ณ หนองโน คนหนองโน ส่วนใหญ่ มีเชื้อชาย ไท –  
ยวน หรือ โยนกเดิมท่ีอพยพมาจากเชียงแสง เมื่อ พ.ศ. 2337 หรือ 221 ปีมาแล้ว แต่ยังคงเอกลักษณ์ ภาษา
พูด ความเชื่อ เรื่องผี วิถีชีวิตเรียบง่าย และประเพณีท่ีปฏิบัติกันมาตลอดเป็นบุญประเพณีของพุทธศาสนิกชน
ชุมชนไทย - ยวน เพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่แม่โพสพ ให้ช่วยคุ้มครองดูแลข้าวเปลือกในยุ้งฉางหลองข้าวของตน มิให้
สิ่งอื่นใด มารบกวน รวมทั้งเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดขึ้นในวันเพ็ญ ขึ้น 
15 เดือนยี่ (ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 2) ของทุก ๆ ปี  

13) ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งทั่วสระบุรีระหว่างเดือนพฤศจิกายน –กุมภาพันธ์ที่ 
อำเภอ มวกเหล็ก แก่งคอย วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธบาท หนองโดน และหนองแค เป็นต้น (ที่มา : 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564) 
 
สภาพทางการปกครองและการเมือง  
ประชากร    
             จำนวนประชากร  ณ  ธันวาคม  2564  มีทั้งสิ้น 416,590 คน เป็นชาย 205,547 คน   
เป็นหญิง 211,043 คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอแก่งคอย จำนวน 70,518  คน  
รองลงมาได้แก่  อำเภอหนองแค จำนวน 68,312 คน  อำเภอมวกเหล็ก จำนวน 49,798 คน  อำเภอเมืองสระบุรี  
จำนวน 47,661 คน  อำเภอวิหารแดง จำนวน 33,279 คน  อำเภอบ้านหมอ  จำนวน 31,626 คน  อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 29,979 คน  อำเภอพระพุทธบาท  จำนวน 24,829 คน อำเภอเสาไห้ จำนวน 
22,319 คน อำเภอหนองแซง จำนวน 13,049 คน  อำเภอวังม่วง จำนวน 11,648 คน  อำเภอหนองโดน 
จำนวน 11,572 คน  และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอดอนพุด จำนวน 2,000 คน     
 
ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนประชากร  พ้ืนที่ และระยะทางของแต่ละอำเภอ  ปี 2564   

ลำดับ 
ที ่

อำเภอ 
จำนวนประชากร 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ระยะทาง 
จากจังหวัด 
ถึงอำเภอ 

ชาย หญิง รวม 
   

1 เมืองสระบุรี 25,291 22,370 47,661 301.63 0 
2 แก่งคอย 34,792 35,726 70,518 801.162 15 
3 หนองแค 33,152 35,160 68,312 262.867 21 
๔ หนองแซง 6,221 6,828 13,049 87.081 25 
๕ บ้านหมอ 15,391 16,235 31,626 203.576 30 
๖ เสาไห้ 10,646 11,673 22,319 111.808 8 
๘ พระพุทธบาท 12,043 12,786 24,829 287.065 28 
๘ วิหารแดง 16,310 16,969 33,279 204.501 28 
๙ มวกเหล็ก 24,808 24,990 49,798 681.439 38 

๑๐ หนองโดน 5,633 5,939 11,572 88.07 38 
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ลำดับ 
ที ่

อำเภอ 
จำนวนประชากร 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ระยะทาง 
จากจังหวัด 
ถึงอำเภอ 

ชาย หญิง รวม 
   

๑๑ ดอนพุด 967 1,033 2,000 58.714 42 
12 วังม่วง 5,694 5,954 11,648 338 64 
13 เฉลิมพระเกียรติ 14,599 15,380 29,979 150.573 8 

รวมทั้งสิ้น 205,547 211,043 416,590   
ที่มา  :   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล  ณ  ธันวาคม 2564 

หน่วยการปกครอง   

  จังหวัดสระบุรี  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ มี 111 ตำบล 973 หมู่บ้าน           
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล      
34 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 70 แห่ง    

ตารางท่ี 2  แสดงเขตพ้ืนที่การปกครอง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

อำเภอ 

เขตการปกครอง 

ตำบล หมู่บ้าน 
ปกครอง 
แบบพิเศษ  

อบจ. 

เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล 
ตำบล 

อบต. 

๑. เมืองสระบุรี 11 77 1 1 3 7 
๒. แก่งคอย 14 117 - 2 - 11 
๓. หนองแค 18 181 - - 4 15 
๔. หนองแซง 9 69 - - 1 5 
๕. บ้านหมอ 9 79 - - 6 3 
๖. เสาไห้ 12 102 - - 6 4 
๗. พระพุทธบาท 9 68 - 1 5 2 
๘. วิหารแดง 6 54 - - 2 6 
๙. มวกเหล็ก 6 80 - - 1 6 
๑๐. หนองโดน 4 34 - - 1 3 
๑๑. ดอนพุด 4 28 - - 1 1 
๑๒. วังม่วง 3 31 - - 3 1 
๑๓. เฉลิมพระเกียรติ 6 53 - - 1 6 

รวมทั้งสิ้น 111 973 1 4 34 70 

ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
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แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
  

 
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อำเภอเมืองสระบุรี 

อำเภอพระพุทธบาท 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อำเภอหนองโดน 

อำเภอดอนพุด 

อำเภอหนองแซง 

อำเภอบ้านหมอ 

อำเภอเสาไห้ 
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(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

และให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 มีประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3-17 ปี ทั้งสิ้น 109,070 คน 
และเป็นประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3-17 ปี ใน 8 อำเภอ (อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านหมอ 
อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง) จำนวน 57,486 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.71 ของประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3-17 ป ี(ท่ีมา : https://stat.bora.dopa.go.th/) 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำแนกรายอายุ ปีการศึกษา 2565 

อายุ 
จำนวนประชากรวัยเรียน 

เมือง 
สระบุร ี

หนองแซง บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เสาไห้ 
เฉลิม 

พระเกียรต ิ
รวม  

3 ป ี 1,100 130 363 69 108 701 272 360 3,103 

4 ป ี 1,196 148 368 51 117 769 299 428 3,376 

5 ป ี 1,206 132 427 51 132 772 258 410 3,388 

6 ป ี 1,250 155 427 53 112 725 337 455 3,514 

7 ป ี 1,320 168 444 67 116 802 372 423 3,712 

8 ป ี 1,326 156 423 65 136 896 354 438 3,794 

9 ป ี 1,424 184 492 79 140 955 356 453 4,083 

10 ป ี 1,394 154 501 69 142 984 369 511 4,124 

11 ป ี 1,388 152 456 65 118 892 353 439 3,863 

https://stat.bora.dopa.go.th/
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อายุ 
จำนวนประชากรวัยเรียน 

เมือง 
สระบุร ี

หนองแซง บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เสาไห้ 
เฉลิม 

พระเกียรต ิ
รวม  

12 ป ี 1,311 138 494 75 159 952 378 462 3,969 

13 ป ี 1,427 156 472 70 132 916 377 483 4,033 

14 ป ี 1,406 181 495 70 144 943 380 481 4,100 

15 ป ี 1,413 176 487 80 145 1,046 374 452 4,173 

16 ป ี 1,352 189 507 72 144 1,030 393 443 4,130 

17 ป ี 1,382 208 519 73 169 980 350 443 4,124 

รวม 19,895 2,427 6,875 1,009 2,014 13,363 5,222 6,681 57,486 
 ที่มา : https://stat.bora.dopa.go.th/ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 119 แหง่ 
จำแนกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 105 แห่ง โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 14 แห่ง 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ กลุ่มโรงเรียน และระดับการศึกษา  

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน 
โรงเรียน
ทั้งหมด 

อนุบาล-
ประถมศึกษา 

อนุบาล-
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

ประถม
ศึกษา 

อนุญาต
เปิดสอน
อนุบาล 1 

1 เมืองสระบุรี พหลโยธิน 10 9 2 1   
พระพุทธฉาย 12 12 2   1 

2 หนองแซง หนอแซง 10 9 1 1   
3 บ้านหมอ ทุ่งรวงทอง 8 6 2 1   

บ้านหมอบูรพา 11 11 1   1 
4 ดอนพุด ดอนพุด 3 3       
5 หนองโดน หนองโดน 6 6 1   3 
6 พระพุทธบาท พระพุทธบาท 1 12 12 2   3 

พระพุทธบาท 2 12 12 1   2 
7 เสาไห้ พัฒนพงศ์ 12 12     4 

เสาไห้ 6 6     5 
8 เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 1 9 9 1   2 

เฉลิมพระเกียรติ 2 8 8 1     
รวม 119 115 14 3 21 

ที่มา : ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

https://stat.bora.dopa.go.th/
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกจำแนกตามอำเภอ กลุ่มโรงเรียน และขนาดโรงเรียน 

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน 
โรงเรียน
ทั้งหมด 

ขนาดโรงเรียน (จำนวนนกัเรียน) 

เล็ก  
(0 -120 

คน) 

กลาง  
(121 - 

600 คน) 

ใหญ่  
(601 – 

1,500 คน) 

ใหญ่พิเศษ 
1,501 คน 

ขั้นไป 

1 เมืองสระบุรี พหลโยธิน 10 5 4   1 
พระพุทธฉาย 12 5 6 1   

2 หนองแซง หนอแซง 10 7 3     
3 บ้านหมอ ทุ่งรวงทอง 8 6 1 1   

บ้านหมอบูรพา 11 9 2     
4 ดอนพุด ดอนพุด 3 2 1     
5 หนองโดน หนองโดน 6 4 2     
6 พระพุทธบาท พระพุทธบาท 1 12 7 5     

พระพุทธบาท 2 12 9 3     
7 เสาไห้ พัฒนพงศ์ 12 10 2     

เสาไห้ 6 3 2 1   
8 เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 1 9 7 2     

เฉลิมพระเกียรติ 2 8 4 3 1   
รวม 119 78 36 4 1 

ร้อยละ  65.55 30.25 3.36 0.84 
ที่มา : ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามอำเภอและเกณฑ์ขนาดโรงเรียนของ สพฐ. 

ที ่
นักเรียน 
(คน) 

จำนวน
โรงเรียน 

ร้อย
ละ 

อำเภอ 
เมือง

สระบรุ ี
หนอง
แซง 

บ้าน
หมอ 

ดอน
พุด 

หนอง
โดน 

พระพุทธ
บาท 

เสาไห ้
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

1 0-20  7 8.97 1 2 4 - - - - - 

2 21-40 14 17.95 3 3 2 1 - - 5 - 

3 41-60 17 21.79 3 1 1  1 4 4 3 

4 61-80 16 20.51 1 - 4 1 - 5 3 2 

5 81-100 13 16.67 4 1 1 - 1 2 - 4 

6 101-120  11 14.10 - - 3 - 1 5 1 1 
รวม 78  12 7 15 2 3 16 13 10 

ที่มา : ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 7 แสดงจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
 จำนวนนักเรียน (คน) 

ห้องเรียน ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น รวม 

1 เมืองสระบุรี พหลโยธิน 10 143 616 2,768 271 3,655 

พระพุทธฉาย 12 134 504 1,992 254 2,750 
2 หนองแซง หนอแซง 10 85 162 686 36 884 
3 บ้านหมอ ทุ่งรวงทอง 8 71 192 780 66 1,038 

บ้านหมอบูรพา 11 89 228 758 78 1,064 
4 ดอนพุด ดอนพุด 3 31 74 376 0 450 
5 หนองโดน หนองโดน 6 54 119 439 76 634 
6 พระพุทธบาท พระพุทธบาท 1 12 121 394 1,282 100 1,776 

พระพุทธบาท 2 12 226 332 2,395 246 3,367 
7 เสาไห้ พัฒนพงศ์ 12 98 229 730 0 959 

เสาไห้ 6 64 270 1,046 0 1,316 
8 เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 1 9 77 181 638 53 872 

เฉลิมพระเกียรติ 2 8 91 307 1,408 369 2,084 
รวม 119 1,173 3,607 14,016 1,449 19,072 

ที่มา : ระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      
ปีการศึกษา 2564    
 
ตารางที ่8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                             

ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

ระดับประเทศ ผลต่าง (D) 

ภาษาไทย 48.31 50.38 -2.07 
ภาษาอังกฤษ 37.04 39.22 -2.18 
คณิตศาสตร์ 36.37 36.83 -0.46 
วิทยาศาสตร์ 33.68 34.31 -0.63 

รวมเฉลี่ย 38.85 40.18 -1.83 
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)                         
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง (D) 

ภาษาไทย 55.28 48.31 -6.97 
ภาษาอังกฤษ 41.19 37.04 -4.15 
คณิตศาสตร์** 29.33 36.37 7.04 
วิทยาศาสตร์ 37.55 33.68 -3.87 

รวมเฉลี่ย 40.83 38.85 -1.98 
 
ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
               ขั้นพื้นฐาน (O–NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย ร้อยละ 62.95 

(นร.ได้ 1,067 คน จากนร.สอบ 1,695 คน) 
ร้อยละ 45.71 

(นร.ได้ 645 คน จากนร.สอบ 1,411 คน) 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 26.51 

(นร.ได้ 449 คน จากนร.สอบ 1,694 คน) 
ร้อยละ 18.79 

(นร.ได้ 265 คน จากนร.สอบ 1,410 คน) 
คณิตศาสตร์** ร้อยละ 8.85 

(นร.ได้ 150 คน จากนร.สอบ 1,695 คน) 
ร้อยละ 12.89 

(นร.ได้ 182 คน จากนร.สอบ 1,412 คน) 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 16.12 

(นร.ได้ 273 คน จากนร.สอบ 1,694 คน) 
ร้อยละ 10.78 

(นร.ได้ 152 คน จากนร.สอบ 1,410 คน) 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3              

ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

ระดับประเทศ ผลต่าง (D) 

ภาษาไทย 47.28 51.19 -3.91 
ภาษาอังกฤษ 26.09 31.11 -5.02 
คณิตศาสตร์ 20.19 24.47 -4.28 
วิทยาศาสตร์ 28.65 31.45 -2.80 

รวมเฉลี่ย 30.55 34.55 -4.00 
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)                              
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2563  ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง (D) 

ภาษาไทย 52.13 47.28 -4.85 
ภาษาอังกฤษ 30.79 26.09 -4.70 
คณิตศาสตร์ 24.75 20.19 -4.56 
วิทยาศาสตร์ 31.67 28.65 -3.02 

รวมเฉลี่ย 34.83 30.55 -4.28 
 
ตารางท่ี 13 จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
               ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย ร้อยละ 52.94 

(นร.ได้ 108 คน จากนร.สอบ 204 คน) 
ร้อยละ 77.87 

(นร.ได้ 183 คน จากนร.สอบ 235 คน) 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 2.96 

(นร.ได้ 6 คน จากนร.สอบ 203 คน) 
ร้อยละ 1.28 

(นร.ได้ 3 คน จากนร.สอบ 235 คน) 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 0.98 

(นร.ได้ 2 คน จากนร.สอบ 204 คน) 0 

วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.99 
(นร.ได้ 2 คน จากนร.สอบ 203 คน) 

ร้อยละ 0.43 
(นร.ได้ 1 คน จากนร.สอบ 235 คน) 

 
3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2564 
 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย / หน่วยงาน 
สพป.สบ.1 สพฐ. ประเทศ 

ปี 2564 ปี 2563 
ผลต่าง 

(D) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลต่าง 
(D) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลต่าง 
(D) 

การอ่านออกเสียง 65.17 72.23 -7.06 69.04 -3.87 69.95 -4.78 
การอ่านรู้เรื่อง 70.34 70 0.34 72.3 -1.96 72.79 -2.45 

รวม 2 ด้าน 67.75 71.15 -3.4 70.67 -2.92 71.38 -3.63 
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ตารางท่ี 15 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
               ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ) 
 

ที ่ สมรรถนะ 
ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 การอ่านออกเสียง 45.39 26.99 15.30 12.32 
2 การอ่านรู้เรื่อง 47.88 37.17 12.66 2.29 

รวม 2 สมรรถนะ 46.68 30.54 17.26 5.52 
 

4. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย / หน่วยงาน 
สพป.สบ.1 สพฐ. ประเทศ 

ปี 2564 ปี 2563 
ผลต่าง 

(D) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลต่าง 
(D) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลต่าง 
(D) 

คณิตศาสตร์ 44.60 38.39 6.21 48.73 -4.13 49.44 -4.84 
ภาษาไทย 50.53 44.69 5.84 55.48 -4.95 56.14 -5.61 

รวม 2 ด้าน 47.58 41.54 6.04 52.11 -4.53 52.8 -5.22 
 
ตารางท่ี 17 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  
               จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ที ่ ความสามารถ 
ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 ด้านคณิตศาสตร์ 18.79 26.00 33.21 21.99 
2 ด้านภาษาไทย 22.74 31.04 26.82 19.38 

รวม 2 ด้าน 17.20 30.97 33.30 18.51 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาพื้นฐาน (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ

สถานศึกษาในสังกัด ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง , จุดอ่อน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ความมั่นใจและการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัย 
2. ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ ของผู้เรียน 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 2. การอ่าน ออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นของนักเรียน 
3. การมีจิตสาธารณะ เสียสละ มีน้ำใจ และความ 3. การมีสมาธิสั้น พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 
ซื่อสัตย์สุจริตของผู้เรียน 4. การใช้โทรศัพท์เล่นเกมส์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 4 ด้านผ่านเกณฑ์ ของนักเรียน 
5. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิดและ 5. การมีวินัย มีความรับผิดชอบของผู้เรียน 
ปฏิบัติจริงของครูผู้สอน 6. ความกระตือรือร้น ความสนใจ และภาวะถดถอย 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
วิธีการที่หลากหลาย 7. ความสามารถในการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
7. อัตราส่วนการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนขยาย ของผู้เรียน 
โอกาสทางการศึกษามากกว่าสายสามัญ 8. การสอนไม่ตรงวิชาเอก หรือความสามารถของครู 
8. การเพ่ิมความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ 9. การมีภาระงานอ่ืนของครูผู้สอนนอกเหนือจากงานสอน 
นักเรียนยากจนพิเศษ 10.การพัฒนาระบบนิเทศภายในของโรงเรียนที่เน้น 
9. การรับนักเรียนมีการเกณฑ์นักเรียนครบ 100% การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
10.ความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานของครู 11.การจัดการเรียนรู้บูรณาการที่เชื่อมโยงแหล่ง 
และบุคลากรทางการศึกษา เรียนรู้และบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
11.การมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ 12.การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาครูและนักเรียน 
วิชาชีพทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 13.การเน้นจัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการ 
13.การพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ประเมินโรงเรียนมากเกินความจำเป็น 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 14.ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบการ 
14.การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของครูและ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งโรงเรียน และพัฒนาโรงเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา และนำผลรางวัลไปใช้ประโยชน์ เป็นต้นแบบ 
15.การมีเครือข่ายครูในการพัฒนาวิชาชีพให้มี 15.ความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับภัย 9 ประเภท  
ความก้าวหน้า และอุบัติภัย 6 ประเภท และการจัดทำรายงานใน 
16.ความสามารถและทักษะในการใช้สื่อและ ระบบ MOE Safety Center 
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครู 16.การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายที่ 
17.การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการส่งเสริม เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ทางการศึกษา 17.ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
18.ความเป็นผู้นำทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา และพัสดุของโรงเรียน 
19.การจัดภูมิทัศน์และบรรยากาศให้ร่มรื่น สะอาด 18. ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานและ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
20.การดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของ 19.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกแห่ง จัดการเรียนการสอน 
21.การอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวมี 20.การดูแลความปลอดภยั ความมั่นคงของอาคารเรียน  
จำนวนเพิ่มขึ้น อาคารประกอบ 
22.การมีกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากร 21.ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหา 
ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สารเสพติดของผู้เรียน 
23.การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหาร 22.การวิจัย หรือการใช้นวัตกรรมในการบริหาร 
จัดการของโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
24.การติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง 23.ความต่อเนื่องในการนิเทศ กำกับ ติดตามการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
25.การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ 4 24.ความเพียงพอของบุคลากรในการส่งเสริม  
ด้าน โดยใช้พื้นที่กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม 25.ความกระชั้นชิดในแต่งตั้งคณะกรรมการรับ 
26.การมีส่วนร่วมของ ก.ต.ป.น ประธานกลุ่ม นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านองค์คณะ 
โรงเรียน/ศูนย์ขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้บริหาร บุคคลของจังหวัด (กศจ.) 
สถานศึกษาและทีมผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 26.การบริหารและจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ 
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดแคลนครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
27.ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความ 27.การกำกับติดตามของการนำเข้าข้อมูลโครงการใน 
สะดวกในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) 
28.ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหาร 28.ความซ้ำซ้อนของการรายงานผลการติดตามการ 
จัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
29.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 29.เสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารใน 
ปฏิบัติงานภาครัฐ ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
การศึกษาและสถานศึกษา 30.การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และบูรณาการการ 
30.การบริหารงบประมาณ การเงินของเขตพ้ืนที่ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การศึกษาเป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

 

31.การกำหนดนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติของ  
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นรูปธรรม  
32.การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินอย่างเป็น  
ระบบสามารถสืบค้นได้ง่าย  
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ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส , อุปสรรค) 
โอกาส อุปสรรค 

1. การมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 1. การแพร่ระบาดยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน
พอเพียง และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่ 2. ความเสี่ยงการท้องไม่พร้อม อาชญากรรม และการ
หลากหลาย ละเมิดสิทธิของข้อมูลส่วนตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ PDPA 
2. ความรวดเร็ว ทันสมัยในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 3. การแตกแยก หย่าร้างของสภาพครอบครัว และ
องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือการไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา มารดา 
3. ความก้าวหน้า การเข้าถึงการให้บริการเครือข่าย 4. การอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้ปกครองที่เป็นแรงงาน
อินเทอร์เน็ต และแพลตฟอร์มต่าง ๆสนับสนุนการ หรือผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างชาติ 
จัดการเรียนรู้ 5. ความเครียดและความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่
4. การมีศูนย์คลังสื่อ สื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงและ เกิดจากการเรียนการสอนตามวิถีใหม่ 
นำมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ได้หลากหลาย 6. ความวิตกกังวล หรือปัญหาสุขภาพของประชาชนที่
5. การเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิจัดการ เกิดข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ศึกษา  ให้สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการ อุบัติใหม่ 
ของผู้เรียน 7. ค่านิยมเลียนแบบ การลุ่มหลงอบายมุข หรือความ
6. การมีเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน รับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนในพื้นท่ี 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการบริหารจัดการ 8. ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ ราคาเชื้อเพลิง สินค้า
7. การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานภาครัฐ ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
สถานประกอบการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่าง ๆ เกิดการว่างงาน 
8. ความคล่องตัวและความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 9. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สภาพแวดล้อม มลพิษ
และประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการคัดแยกขยะมูลฝอย 
9. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 10.ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบ
มาตรฐานและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีต่อแนวทางการปฏิบัติงาน 
บุคลากรทางการศึกษา 11.ความต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงของนโยบายและการ
10. การมีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงาน 
ของการปฏิบัติงานทางราชการสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ที่เก่ียวข้อง 
11.การควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(คลังจังหวัด , กรมบัญชีกลาง) 
12.ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคท่ีอำนวย
ความสะดวก ให้กับประชาชนในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน 
13.การเป็นศูนย์รวมเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และพลังงานของจังหวัดสระบุรี 
14.การสนับสนุนงบประมาณ ชดเชยเยียวยาให้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อ ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติของรัฐบาล 
15.นโยบายการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวและการ
ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 
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ส่วนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา โดยได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 แนวทางการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของจังหวัด 
และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีกฎหมาย นโยบาย แผนต่าง ๆ ที่สำคัญ 
มีความเก่ียวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6  
เมษายน 2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการใน ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือ
กันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน การดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรค
สอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาส เสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคมการสื่อสาร และการเรียนรู ้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ ่ง ไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เป็นพิเศษ การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล  
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัด ด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่ 
เก็บค่าใช้จ่าย  

ได้กำหนดนิยามการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือ
เทียบเท่าและ ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 ตามกฎกระทรวงแบ ่งส ่วนราชการสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้มีภารกิจเก่ียวกับการจัด และการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

1) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร   
การจัดตั้ง จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา  

4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัด 

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม 
การจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กร วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
4. พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ             
       พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
   1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
   3. มีงานทำ มีอาชีพ 
   4. เป็นพลเมืองดี 

   1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
        1. มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
        2. ยึดมั่นในศาสนา 
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        3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
   2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง 
        1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
        2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบท่ีดีงาม 
        3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว 
        4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   3. มีงานทำ มีอาชีพ 
        1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
        2. การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น 
และมีงานทำในที่สุด 
        3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
   4. เป็นพลเมืองดี 
        1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
        2. ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี     
        3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น  
งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร” 
 
5. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้
สอดคล้อง และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
กำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะ
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
  5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึง
ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการ
เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัย
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สำคัญทั้ง ในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมใน
การสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  
  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น    
 
6. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้         
ในยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  รวมทั้งการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 
  1. ความม่ันคง  
  2. การต่างประเทศ 
  3. การพัฒนาการเกษตร  
  4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
  5. การท่องเที่ยว  
  6. การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
  7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
  8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
  9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  12. การพัฒนาการเรียนรู้  
  13. การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  14. ศักยภาพการกีฬา  
  15. พลังทางสังคม  
  16. เศรษฐกิจฐานราก  
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  17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  18. การเติบโตอย่างยั่งยืน  
  19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  
  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
  23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
และเพ่ิมเติมแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด–19 พ.ศ. 2564 – 2565   
  กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็นที่ 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปได้ดังนี้  

ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม    
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนา    
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้   
ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมี ๕ แผนย่อย ดังนี้ 
   1. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   4. แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
   5. แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในแผนย่อยที่ 3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น  สรุปดังนี้  
  แผนย่อยที่ 3  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น    
   ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา       
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติ     
ได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื ่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม      
ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื ้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้
การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

      แนวทางการพัฒนา 
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   1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
  2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี            
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
  3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อ
กับโลกการทำงาน  
  4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที ่เชื ่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุข กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้  
   ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาท่ี ๓ และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างระบบการศึกษา    
เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความ  
สามารถของพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี 
กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโด ดเด่น    
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริม
ศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เพ่ือบรรลุเป้าหมายสู่คนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  มีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยมีแผนย่อย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
   ๑. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ๒. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แผนย่อยที่ 1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

การปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู ้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้        
ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด     
ในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการ   
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของ
ตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
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กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด  คัดสรร 
ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื ่อง  
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่   
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

   การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐาน     
ขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้
เอื ้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ    
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการ
ประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการ
สอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการ
วิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
   การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม  
บนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้
สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้กรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน  ได้แก่  
การอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้ง
นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล  ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้
เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบ  และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการ
รับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด 
วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชนและนักเรียน การฝังตัว      
และการทำงานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย  ได้แก่ 
(๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด      
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และ
การปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน       เพ่ือ
วางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งใน
ด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึง
มีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้า
กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ
แบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การ
เช ื ่ อมต ่อและม ีส ่ วนร ่วม (๓) พ ัฒนาระบบการเร ียนร ู ้ เช ิ งบ ู รณากา รท ี ่ เน ้นการลงม ือปฏ ิบ ั ติ   
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถ
นำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดย
ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ 
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 ๒. เปลี ่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่  
(๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น  “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”       
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ  โดยเน้น     
การเป็นผู้เชี ่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน  
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียน  
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม  หรือครูภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ 
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
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ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ   
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  ประกอบด้วย      
๖ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ 
ที ่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื ้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน  
การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน       
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกว่าการ
วัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

 4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น  (๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ  (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๔)  พัฒนา 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื ่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง   
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

 5. สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทาง
ย่อย  ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะ
สาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและทักษะ
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พื้นฐานสำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน  และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง  ๆ และมีแนวทาง
ทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยำมากขึ้นเป็นระยะ (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย  ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบ     
ในระดับภูมิภาค (๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๔) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสำหรับ
ประชาชน และ (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ของเด็ก เยาวชน  และนักเรียนกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

   แผนย่อยที่ 2  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
   การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์     
ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐาน
พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญา
ในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรอง    และ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน  ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาท
เด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัย กับศูนย์
ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคน
ในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

  แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ    
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
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ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วน
ร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
 ๒. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้าง
ความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ     
ในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์    
การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย
ความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี  
การดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกั บวัย 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีกลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ทีเ่กี่ยวข้อง
เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 261 กำหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการ ทีม่ีความเป็นอิสระคณะ
หนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้ง ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ ยวข้องในการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป 
  นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  ปัญหาและความท้าทายที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย  
มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ำ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษาเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มี
ประสิทธิภาพ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรค
สำคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการนำประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบทของประเทศและของ
โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทาง
วิชาการ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทำให้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน  
  1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance quality of education)  
  2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Reduce disparity in education)  
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  3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage 
excellence and competitiveness)  
  4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Improve Efficiency, agility and 
good governance)  
  โดยได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง  
  1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
  2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
  3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
  5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
  7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform)  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม 
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิมที่กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ผ่านกิจกรรมปฏิรูป 5 
กิจกรรมที่กำหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประกอบด้วย 
  1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
  2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน  
  4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  
  5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  
 
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 เป็นแผนระดับสอง ซึ่งเป็นพัฒนาที่จัดทำโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความสำคัญต่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของ
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แผน เพ่ือนำมาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่  

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีสำคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่ 

เพียงพอ เหมาะสม  
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากท่ีสุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที ่12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน

การแข่งขันสูงขึ้น  
2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี 

คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนสำหรับ
ยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที ่มี
ความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วย
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกใน
การเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย และ
ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้ร ับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที ่จำเป็น  
สำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ ้มกัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  
และสามารถสร้างงานอนาคต 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Form: WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้าหมายที ่3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม 
ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 
กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัย
ที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี การพัฒนาครูและผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทางาน
ร่วมกับพ่อแม่ผู ้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตาม
หลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และ
โภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยรายพื้นท่ีที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษา
และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ
ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงระบบวัดและ
ประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย         
1) การแก้ไขภาะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2) การ
พัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผน
เส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด 3) พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์
ส่วนบุคคลเพื่อการวางอนาคต ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมี
แนวปฏิบัติในการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และ
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การกลั่นแกล้ง 4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ 5) การกระจายอำนาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึก
ประสบการณ์ทางานวิจัยในองค์กรชั ้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพ 7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย โดย
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพื่อยุติการออก
กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง
สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ
ผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความ
ร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน 
ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจาวัน และการใช้สิทธิในการ
เข้าถึงบริการพื้นฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ 
รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพื่อนำทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมา
ประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกำหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการ
สนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนากำลังคน ทั้ง
ข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตาม
รายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่าจ้าง กำหนด
มาตรการในการผลิตกาลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจำลอง ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วน

ต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเร ียนรู ้ท ี ่หลากหลาย โดยกำหนดมาตรการจูงใจที ่เหมาะสมเพื ่อให้
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพ และพื้นที่เสมือนจริง สร้างสื่อ
การเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็น
ภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่ม
ประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของ
ประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสาย
สามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้ งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และ
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นอกระบบ เพื่อสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ กำหนดมาตรการจูง
ใจให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมสำหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการ
ฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกาหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ท่ีไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษา
ปกติ โดยจัดทาข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคต
ของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในทุกระดับให้มี
ความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 
 
9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา โดยจุดหมายหมายสำคัญของแผน คือ 
การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างงานได้ 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งความเป็นพลวัต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ ที่
พัฒนาแล้ว สาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า  

วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ  

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี  

ร่วมมือ ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ ประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด 

ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัด การศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ของระบบบริหารจัดการศึกษา   

10. แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 –2570  
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 
ซึ่งแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดทำขึ้นเพ่ือพัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ ประเทศ
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ด้วยการบูรณากรการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัย ที่
สำคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็ก “เก่ง ดี มีสุข” มีพัฒนาการทุกด้านแบบองค์รวมซึ่งเป็นหนึ่ง
ใน เป้าหมายสำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
และ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการรอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดย
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2579 ได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  นโยบายด้านเด็กปฐมวัย  

1. เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย 
และต่อเนื่อง  

2. การพัฒนาเด็กตามข้อ 1 ต้องจัดให้เป็นระบบและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการ 
ชัดเจนระหว่างหน่วยงานราชการ และที่ไม่ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 
ระหว่างระดับต่าง ๆ ของการบริหารราชการแผ่นดินจากระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

3. รัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอแก่การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ตามนโยบายข้อ 1  

วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ  
เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ”  

เป้าประสงค์ เด็กปฐมวัยทุกคน ซึ่งหมายถึงเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็ก 
ที่เป็นลูกแรงงาน ต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนา
อย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย ต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึ กษา 
และสวัสดิการสังคม ได้อย่างเท่าเทียมกัน  

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู 

เด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัยและ 

การนำไปใช้ประโยชน์  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดทำ และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวกับเด็กปฐมวัยและ 

การดำเนินการตามกฎหมาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงาน และ  

การติดตามประเมินผล 
 
11. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแผนที่ใช้ 
เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือ
แผนงาน/ โครงการสำคัญที่เกี ่ยวข้องหรือเป็นบทบาทหรือภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
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พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะ ที่จำเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่  
  พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  

ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะการเรียนรู้  

และ ทักษะที่จำเป็นของโลกยุคใหม่ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา  

2. กำลังคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของ 
ประเทศ  

3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
และเท่าเทียม ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของแผนปฏิบัติราชการฯ ได้กำหนดตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย ของการดำเนินงานภายใต้ภารกิจการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ  
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ตาม
สถานการณ์ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สพฐ. สอศ, สป. (สช. กศน., สบศ, 
สกก.) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือ
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น (สพฐ, สอศ, สป. (สช, กศน., ศปบ.จชต.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ  

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผู้เรียนและประชาขนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ 
พัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
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การทำงานเพิ่มขึ้น (สพฐ.. สอศ.) ร้อยละของผู ้เรียนหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ (สอศ.) สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) (สอศ. สป. (ศทก.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของเด็กปฐวัยที่มีพัฒนาการสมวัย (สพฐ. สป. (สช.) 
คะแนน O NETในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 
(สพธู, สป. (สช.), สทศ.) คะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ                 
(N-NET) (สป. (กศน.), สทศ.) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระตับตีขึ้นไป (สพฐ. สอศ, สป.(สช.) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองและหรือส่งต่อเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล (สพฐ, สป.(สช.) สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลเต็มตามศักยภาพหรือพหุปัญญา (สพฐ, สป.(สช.) อัตราส่วน
นักเรียนต่อครูทุกระดับ (สพฐ, สอศ, สป.(สช.) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้เรียนด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน) 
ระดับดีข้ึนไป (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา) 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 2. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการศึกษาสังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และ 
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (ร้อย
ละ 80) (สกศ, สอศ, สป.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกันในการ 

เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความต้องการจำเป็น (สพฐ ., สอศ., 
สป. (สช, กศน.) จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน(อนุบาล-ปวช.) (สอศ., 
สป. (กศน.) จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีว ิต (lifelong learning) (สอศ, สป.(กศน.) , สสวท.) ร ้อยละของนักเร ียนที ่ได ้ร ับเง ินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (สพฐ., สอศ.) ร้อยละของเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (อายุ 6 
- 14 ปี (การศึกษาภาคบังคับ) อายุ 15 - 17 ปี (ม.ปลาย) (สพฐ., สอศ, สป. (สช., กศน.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าโจที่ 
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ถูกต้อง มีความตระหนักในการดำเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของสถานศึกษาทีตำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สพฐ., สอศ., สป. (สช. , กศน.)ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สพฐ., สอศ, สป. (สช. ,กศน.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก ่ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity &Transparency Assessment (สป. ,
ศปท. ,ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ศธ.) ร้อยละของระดับความสำเร็จของการจัดทำแพลตฟอร์มเพ่ือ
การศึกษาและการบริหารจัดการ (ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ศธ.) ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) (สพฐ., สป. , ศทก.) ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษาท่ีพัฒนากระบวนงาน/ระบบบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล (ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ศธ.) 
ร้อยละของร่างกฎหมายหลัก หรือกฎหมายรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ) ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติหรือสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษาชองประเทศ (สกศ. ,สพร. ,สอศ. ,สป.) 

12. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
  “ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะท่ีจำเป็น มีความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ” 
  พันธกิจ  
  1. ส ่งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อความเป ็นเล ิศของผ ู ้ เร ียนให ้ม ีสมรรถนะตามศักยภาพ  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็น
ต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย และ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เหมาะสมกับบริบท 
  เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก 
ภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 
การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง
จิตวิญญาณความเป็นครู 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
การนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 
รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ำ 
  3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
  5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
    1. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการสมวัย 
    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ  
    3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น
ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning)  

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
  3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอัตรากำลังและงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  5. สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียน
คุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
 
13. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2566 - 2570 
  รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้มีการกําหนด “ภาค” เป็นพื้นที่สำคัญเพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณ
การงบประมาณหรือปฏิบัติภารกิจที่เชื ่อมโยงกัน ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งได้กําหนดให้ 
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“แผนพัฒนาภาค” เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาภาค ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ และ
นโยบายรัฐบาล เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบไปด้วยจังหวัด
ชัยนาท จังหวัดลพบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท) และม ี
อำนาจหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในแต่ละพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน พ.ศ.2566-2570 ขึ้น เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางกำหนดการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน ให้เช ื ่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยเน้นการให้
ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง การรับรู้ความเข้าใจ การ
ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ 
ภูมิภาคและโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ 
๒๑ ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับ ความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ 
เพื่อนำมากำหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์เป้าหมาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แนวทางกลุ่มโครงการและตัวชี้วัด โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์(VISION) “ศูนย์กลางความรู้เชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา” 
  ศูนย์กลางความรู้ K (Knowledge Center) : พื้นที่จัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นในจังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) 
  เชิงสร้างสรรค์ C (Creative) : กระบวนการสร้างความรู้ที่หลากหลาย เปลี่ยนบทบาท
ผู้เรียนจากผู้รับ (passive) เป็นผู้สร้าง (active) ตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรับผิดชอบต่อโลก 
  นวัตกรรมการศึกษา I (Innovation) : การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด
หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม
ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง
และส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาคท้องถิ่น ภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกการศึกษา พัฒนาคนสู่พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ 
  เป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5 ประการ คือ 
  ๑) เด็กปฐมวัย และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สวัสดิการทางสังคม และ
การศึกษา และได้รับการส่งเสริมทักษะพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ 
  2) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
  3) ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ 
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ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอนาคต 
  4) คนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
การศึกษา 
  5) การบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด ดังนี ้
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ของการมีบุตร 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สวัสดิการทางสังคมและการศึกษาเพิ่มขึ้น จำนวนครอบครัวมี
ความรอบรู้สุขภาพเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้องจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธและตัวชี้วัด ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละของสถานศึกษามีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมข้ึน ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละผู้เรียนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษา มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอนาคตเพ่ิมขึ้น ร้อย
ละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัด
การศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึงความรู้ทุกช่วงวัย โดยมีกลยุทธ
และตัวชี้วัด ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอนาคต และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ทุกท่ี ทุกเวลา (Re-skill Up-skill และ New-Skill) 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและการปรับตัวสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนพิการ 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบสมรรถนะฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น 
สัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะ
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เป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีเหมาะสม มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่ม
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน จำนวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนพิการได้รับ
การส่งเสริมให้ทำงานและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น จำนวนสื่อดิจิทัลเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมความรู้และการมีอาชีพเพ่ิมขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศกัยภาพการบริหารจดัการการศกึษา โดยมีกลยุทธและตัวชีว้ัด ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม (ผู้บริหาร ครู นักเรียน
สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า) 
   กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา (ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาครฐัและเอกชน) 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความศักยภาพ 
   กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น จำนวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จำนวนมาตรการ/แนว
ทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพิ่มข้ึน 
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น จำนวนครูที่มีคุณสมบัติและ
สมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง เพื่อการพัฒนาและเตรียมเข้าสู่การเป็นครูแกนนำ และครูมืออาชีพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีเพ่ิมข้ึน 
 
14. แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2566-2570) ได้ผ่านกระบวนการจัดทำโดยคณะกรรมการ 
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
จังหวัด (กรอ.)คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดร่วมกันระดมความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วน และผ่านการจัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา 19 โดยแผนดังกล่าวมีสาระสำคัญบนพื้นฐานของความ
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตลอดจนปัญหาความต้องการของพื้นที่จังหวัด
สระบุรีจึงหวังเป็น อย่างยิ ่งว่าส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและองค์กร
ภาคเอกชน จะบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรีบรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยดำเนินการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลทั่วไป  
ของจังหวัดสระบุรีศักยภาพ ตำแหน่งยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรีที่ผ่านมา 
และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  
ทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 สามารถสรุปทิศทางในการพฒันา 
จังหวัดสระบุรีปี พ.ศ. 2566 -2570 ดังนี้  
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ตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดสระบุรี (Positioning) ได้แก่ HUG “อ้อมกอดจากธรรมชาติ”  
High การผลิตที่มีมูลค่าสูง คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Universal ความเป็นสากล ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
Green เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
เป้าหมายการพัฒนา  
“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวอัจฉริยะ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต”  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
2. ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
3. ระดับดัชนีความก้าวหน้าของคนเพ่ิมข้ึน  
ประเด็นการพัฒนา ได้แก่  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย แผนงาน 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 2) ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมือง
น่าอยู ่และ 3) ยกระดับการบริหารจัดการสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แผนงาน 
1) เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนและเมืองอย่างยั่งยืน 2) พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต และระบบนิเวศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอด ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย และ3) เสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงใน
พ้ืนที่จังหวัดสระบุรี  
 ประเด็นการพัฒนาดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ในแผนงาน 2) พัฒนาศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิต และระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการสู่ 
ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย แผนงาน   1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อด้านการคมนาคมขนส่งและ
เครือข่าย โลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมภูมิภาคกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) การพัฒนา
พ้ืนที่และระบบนิเวศเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์  และ3) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและ  
บริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แผนงาน 1) ส่งเสริมระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าสู่
มาตรฐานสากล (ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย) และ 2) พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และบริการ 

  
15. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับปรับปรุง 

วิสัยทัศน์ 
 “การศึกษาจังหวัดสระบุรี สร้างพลเมืองดี มีคุณธรรม เป็นนวัตกรคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและยั่งยืน” 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนสระบุรีทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และมีทักษะสำคัญใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพที่ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท 
4. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 เป้าประสงค์รวม 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยดำรงตนอย่างมีความหมายแห่งชีวิต มีอิสระและมีความสุขในสังคมไทยสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต และมีความมั่นคงในชีวิต 
2. ผู ้เรียนทุกช่วงวัยมีความเป็นเลิศในทักษะศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพทางด้านวิชาการ

เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย 
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม ตลาดแรงงานและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่

ในปัจจุบันและอนาคต 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นมืออาชีพ มีและใช้นวัตกรรมในการบริหาร 

และจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสม ถูกต้อง หลากหลาย ตอบสนองความต้องจำเป็นของผู ้เรียน ผู ้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5. หน่วยงานและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพ  
ที่ได้มาตรฐานและสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำแนกตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยดำรงตนอย่างมีความหมายแห่งชีวิต มีอิสระและมีความสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต และมีความมั่นคงในชีวิต 
กลยุทธ์ 

 1. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของผู้เรียน 
 2. สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท 
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด ได้แก ่ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และน้อมนำหลักปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน โดยมีเป้าประสงค์              
กลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม ตลาดแรงงานและการพัฒนาเชิง

พ้ืนที่ในปัจจุบันและอนาคต 
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กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพตามความต้องการของพ้ืนที่ 

และตลาดแรงงาน 
      4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ได้แก ่ อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา (สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลายสายอาชีพ (ปวช.) : สายสามัญ) เพิ่มขึ้น  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเชิงพื้นที่ในอนาคต ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และร้อยละ
ของผู้รับบริการได้รับการพัฒนาสมรรถนะและสามารถประกอบอาชีพได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด ดังนี ้

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความเป็นเลิศในทักษะศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพทางด้านวิชาการ 

เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นมืออาชีพ มีและใช้นวัตกรรม  

ในการบริหารและจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสม ถูกต้อง หลากหลาย ตอบสนองความต้องจำเป็นของผู้เรียน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ได้แก ่ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย ร้อยละของ 
เด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะ
สำคัญในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ร้อยละของรางวัลที่ผู้เรียนได้รับในการแข่งขันตามความสามารถ
ทางพหุปัญญาในระดับชาติและระดับนานาชาติที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
(ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในระดับดี ร้อย
ละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดี ร้อยละของสถานศึกษามี
ผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
ของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน ร้อยละของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะความรู้ ความสามารถการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะเพิ ่มขึ้น               
ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที ่มีผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที ่เป็นสากล (CEFR) ในระดับ A2 ขึ ้นไป ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที ่ใช้
กระบวนการวิจัย และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ิ มขึ้น และร้อยละ
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ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ์
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยดำรงตนอย่างมีความหมายแห่งชีวิต มีอิสระและมีความสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต และมีความมั่นคงในชีวิต 
กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี 

คุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มโอกาสให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงได้รับ 

การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของประชากรอายุ 6 - 11 ปีได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 

อัตราออกกลางคันของผู้เรียนลดลง ร้อยละของคนพิการได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  จำนวนผู้ด้อยโอกาสได้รับทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตรงตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล (ไม่ซ้ำ/ปี) จำนวนผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมให้สามารถประกอบ
อาชีพได้ตามศักยภาพและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีสามารถอยู ่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  และร้อยละของ
ผู้รับบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถอ่านออก เขียนได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ์
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู ้ ม ีระบบการบริหารจัดการที ่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานและสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. สร้างเสริมโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับภาคี 

เครือข่าย  
 2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ร้อยละของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น จำนวนสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาเพิ่มขึ้น และจำนวนหน่วยงานดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีเป้าประสงค์ กลยุทธ
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
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1. หน่วยงานและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ประสานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการเชิงพ้ืนที่ 
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลแบบบูรณาการเชิงพื้นที่  
4. สร้างวัฒนธรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาภาคีเครือข่ายการศึกษาและชุมชนร่วมกันใน 

การจัดการศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ร้อยละของสถานศึกษามี
นวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
สถานศึกษาระดับดีขึ้นไป ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับดีขึ้นไป ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานมีระบบ รูปแบบการบริหาร
จัดการโดยใช้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ร้อยละของเครือข่ายที่มีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีรูปแบบในการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่
องค์กรดิจิทัล ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ A ขึ้นไป 
 
16. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จำแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  

นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  
  3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
  6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่  
  1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  



47 

 

 

  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
   8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝา่ยการเมือง  และฝา่ยราชการประจำ 
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
17. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) ประกอบด้วย  
เป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายหลัก (Goals) และ 169 เป้าหมายย่อย (Targets) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลัก จำนวน 1 เป้าหมาย คือ เป้าหมายหลักที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคน มี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมาย 
ย่อย จำนวน 8 เป้าหมาย ดังนี้  

(1) เป้าหมายหลัก (Goal)  
เป้าหมายหลักท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุม 

และ เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 26 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการกับแผน 3 ระดับ  

(2) เป้าหมายย่อย ( Target)  
เป้าหมายย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573  

     เป้าหมายย่อย 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา  
การดูแล และ การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมสำหรับ การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573  

    เป้าหมายย่อย  4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา  
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573  

    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เก่ียวข้อง รวมถึงทักษะ 
ทางด้านเทคนิค และอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573  

    เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกัน 
ว่ากลุ่มท่ีเปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่า
เทียม ภายในปี พ.ศ. 2573  

    เป้าหมายย่อย 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ 
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  

    เป้าหมายย่อย 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น  
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สำหรับส่งเสริม การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรม ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  

   เป้าหมายย่อย 4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจาก
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  

   เป้าหมายย่อย 4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาท่ัวโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ  
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปีพ.ศ. 2573 

  เป้าหมายย่อย 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิรวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ ในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และ
รัฐกำลังพัฒนา ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปีพ.ศ. 2573  

ความสอดคล้องของแผนฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4  

“สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาส ในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต” เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดเป้าหมายของแผนฯ ที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักท่ี 4 คือ “ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา” และเป้าหมาย “ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกัน  
27 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการกับ
แผน 3 ระดับ ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อทั่วถึง เสมอภาคและ
เหมาะสม” พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการดำเนินงาน/โครงการในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุม
เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรมทางการศึกษา และระบบ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคใหม่ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยพัฒนาทางเลือกใน
การเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับ ผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานโดย และการเรียนรู ้ ที ่บ้านเป็นหลัก พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที ่หลากหลายให้กับผู ้เร ียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึก
อาชีพ อย่างเท่าเทียม จัดสรรเงินอุดหนุนและ ทรัพยากรที่จำเป็น เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาใน
โรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน พัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นหาติดตามเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา 

18. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ซึ่งทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และ
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคตแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวัง
ให้ผู ้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความ
ปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความ
เชื ่อมั ่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อม่ัน ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก 
หน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง  
องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3.  ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
  นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และ 

ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุก 
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง 

เต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 
2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ 

ตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้ง
การเรียนรู้  ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐาน 
สมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะ
ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ 
ศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ 
หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial  
Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิง
พาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม 
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน
ทีม่ีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน 
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3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ 
การศึกษา เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดย
บูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ 
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

๓.๔ พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล  

(Modular System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื ่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) 
เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น
เพ่ือการมีงานทำ 

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ 
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
 Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน
รูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตามสมรรถนะท่ีจำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency) 

4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนา 
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และ
พัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลัง 
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ  
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและ 
ประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 
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5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม 
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การ
ประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยี 

ดิจิทัล มาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน 
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก 
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 
19. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 และแผนอื่นๆ ซึ่งเกี ่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ 
และด้านประสิทธิภาพ และกำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้  
 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหาทางเลือก 
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก 
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง  
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน  
โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ  
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้  
นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
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 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือให้
ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
  จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
  จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
  จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร 
รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
  จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการ
สร้างวินยั ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
  จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ
วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ  
  จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง
ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร  
  จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  

จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่ 
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่

เกิดข้ึนความสอดคล้องกับนโยบาย 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน"
3. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบตัิ
4. ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
6. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
7. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน
8. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรยีน
9.ระดับความสำเรจ็ของการส่งเสริมการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม 
10.ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้

สำเร็จตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้กำหนดทิศทางในการจัดทำ 
แผนพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมระดมความคิดเห็น 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกตามบริบทของพื้นที่ โดยสอดคล้องและเชื่อมโยง
ของนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับสภาพการจัดการศึกษาที ่เป็นปัจจุบัน เพื ่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรตื่นรู้ มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งความสุข 

พันธกิจ  
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทย

น้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
3) เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
5) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
6) ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
7) พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 
1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะที่ดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำ

พระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21
3) ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ
4) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข
6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม ในการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้
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8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและ

นวัตกรรม ในการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีทุกช่วงวัย 
2) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
5) พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 4 ด้าน 
2) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4) ร้อยละของผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (3R) 
5) ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 (8C) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และทุกประเภท 
8) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                 

ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
9) ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
10)  ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วย 

รูปแบบที่เหมาะสม 
11) ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา                   

ได้เข้าเรียนในชั้น ป.1 
12) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
13) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบจากการปฏิบัติราชการ 
14) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ID PLAN 
15) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและมีความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ (วPA) 
16)จำนวนรางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติตั้งแต่ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
17) ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนา และ

ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
18) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลงทะเบียนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ได้รับการ 

การดูแลช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
19) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรมใน

การบริหารจัดการ 
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20) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาและหน่วยบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียน 
21) ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ ONET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอ่ืน ๆ 

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
22) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษายึดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจ 

ของผู้เรียน 
23) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเลิศขึ้นไป 
24) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีผ่าน กิจกรรม

ลูกเสือในบริบทของพื้นที่ที่เป็นแบบอย่าง 
25) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรียน 
26) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
27) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม 

จริยธรรม 
28) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลงาน Soft power อย่างน้อย 1 ผลงาน ที่ได้รับการเผยแพร่ 
29) จำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มข้ึน 
30) ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
31) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ได้สำเร็จ

ตามเป้าหมาย 
32) ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
33) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 4 ด้าน 
34) ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้

กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
35) ร้อยละอัตรากำลังบุคลากรครบตามกรอบ/เกณฑ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน

ลดลง 
36) ร้อยละของเรื่องที่ผ่านการพิจารณาขององค์คณะบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
37) จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือทักท้วง ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์คณะบริหารงานบุคคลของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
38) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของบุคลากร   
39) ระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 4 ด้าน 
40) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลการประเมิน ITA online สูงขึ้น 
41) ระดับคุณภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล แบบ Real Time ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา 
42) ระดับคุณภาพการมีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (BIG DATA) ที่ทันสมัย ครบถ้วน 

ถูกต้องของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
43) ระดับคุณภาพการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ได้

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
44) ระดับคุณภาพของเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 
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45) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาถูกต้องครบถ้วน

ตาม เป้าหมาย ไม่เกินอันดับ 5 ของประเทศ 
46) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษา 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีทุกช่วงวัย 
เป้าประสงค์ 
1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะที่ดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทย 

น้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมายฐาน 
(2565) 

เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ใน 
ระดับดีข้ึนไป 

88 90 92 94 96 100 

2 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะ ที่ดีผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
ในบริบทของพ้ืนที่ที่เป็นแบบอย่าง 

50 60 70 80 90 100 

3 ระดับความสำเร็จของการจัดการ 
ศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย 
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

n/a 5 5 5 5 5 

๔ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม 
ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 

n/a 5 5 5 5 5 

๕ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้ 
กระบวนการสภานักเรียน 

4 5 5 5 5 5 

 
 แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1 วิเคราะห์ผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนจากโปรแกรม 

Schoolmis และรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ฯลฯ  
กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา 
ผู้เรียนตามหลักสูตร ฯ และโครงการเสริมกิจกรรมตามหลักสูตร ฯ พัฒนา 

กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี มีวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
น้อมนำพระบรมราโชบายไปใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

3 ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการอัจฉริยเกษตรประณีตฯ โครงการอารยเกษตรฯ โครงการจัดการ 
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการน้อมนำศาสตร์ 
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการสภานักเรียน การจัดการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ฯลฯ 

กลุ่มนิเทศฯ, กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 
5 สร้างเครือข่าย ทบทวน สะท้อนผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของสถานศึกษา 
(Best Practice) 

กลุ่มนิเทศฯ 

ระดับสถานศึกษา 
1 ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนในโปรแกรม 

SchoolMIS 
 

2 พัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ที่ดี มีวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำพระบรมรา
โชบาย ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

 

3 ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการอัจฉริยเกษตรประณีต ฯ โครงการอารยเกษตร ฯ 
โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการน้อม
นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง ฯลฯ 

 

4 ใช้กระบวนการนิเทศภายใน และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) ในการ
พัฒนางาน 

 

5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และรายงานผลการดำเนินงานที่ประสบ 
ความสำเร็จของสถานศึกษา (Best Practice) 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 
๒) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและอยู่ใน สังคม

อย่างมีความสุข 
๗) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรมในการบริหาร 

และการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายฐาน 

(2565) 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 

4 ด้าน 
85 88 90 92 95 100 

2 ร้อยละของผู้เรียนอ่านออก เขียน
ได้ และคิดเลขเป็น (3R) 

n/a 80 85 90 95 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
(8C) 

80 80 85 90 95 100 

4 ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก 

60 60 70 80 90 100 

5 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

n/a 3 3 3 3 3 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี
หลักสูตรสถานศึกษาและหน่วย
บูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน 

n/a 70 75 80 85 90 

๗ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา)  

n/a 70 75 80 85 90 

๘ ระดับความสำเร็จของการนำผล 
RT หรือ NT หรือ ONET หรือผล
การ ประเมินคุณภาพ ผู้เรียนอื่น ๆ 
ไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 

n/a ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

๙ ระดับความสำเร็จของการแกไ้ข 
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ 
ผู้เรยีน 

n/a ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๐ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี
หลักสูตรสถานศึกษายึดหยุ่น
ตอบสนองต่อความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

n/a 60 70 80 90 100 



62 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1 วิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 

2560 ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล และหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มนิเทศฯ 

2 สร้างความเข้าใจให้กับครู และผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดทำหน่วยการเรียน 
รู้ หรือการบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน การพัฒนา 
Soft Power และดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการเสริมสร้างพหุ
ปัญญาสำหรับผู้เรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษา โครงการโรงเรียนมาตรฐานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สสวท. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
โครงการอัจริยะเกษตรประณีต ฯ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ 
โครงการรักษ์ภาษาไทย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลด
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Active Learning เป็นต้น 

กลุ่มนิเทศฯ 

3 บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
(ข้อตกลงในการพัฒนางาน) และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 พัฒนาเครือข่ายวิชาการปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระฯให้
เข้มแข็ง โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการประสบการณ์ที่หลากหลาย เข่น การจัด
ประสบการณ์โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน การจัดการเรียนตามแนวคิดไฮสโคป 
(Hi scope) การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) การจัดการ
เรียนแบบโครงการ (Project Approach) ฯลฯ และเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กระบวนการวิจัย 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ โครงการงาน Active Learning สืบเสาะหาความรู้ 
ฯลฯ เพ่ิมเติม 

กลุ่มนิเทศฯ 

7 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment for learning) 

กลุ่มนิเทศฯ 

8 ทบทวน สะท้อนผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) ของสถานศึกษาและครูผู้สอน 

กลุ่มนิเทศฯ 

ระดับสถานศึกษา  
1 ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยที่

เชื่อมโยงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
 



63 
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2 จัดทำหน่วยการเรียนรู้ หรือการบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะ 

ของผู้เรียน การพัฒนา Soft Power และดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โครงการเสริมสร้างพหุปัญญาสำหรับผู้เรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยระดับปฐมวัย โครงการโรงเรียนมาตรฐานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สสวท. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
โครงการอัจริยะเกษตรประณีต ฯ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ 
เป็นต้น 

 

3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู (ข้อตกลงในการ
พัฒนางาน) และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

4 เข้าร่วมเครือข่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานเพื่อ 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 

5 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกทุกห้องเรียน และเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ 
เรียนรู้ 

 

6 วัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) 

 

7 รายงานผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของสถานศึกษาและครูผู้สอน 
(Best Practice)  

 

ระดับสถานศึกษา  
1 ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
 

2 จัดทำหน่วยการเรียนรู้ หรือการบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะ 
ของผู้เรียน การพัฒนา Soft Power และดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ 
สสวท. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โครงการอัจริยะเกษตรประณีต ฯ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ เป็นต้น 

 

3 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
(ข้อตกลงในการพัฒนางาน) และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

 

4 เข้าร่วมเครือข่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 

5 จัดการเรียนรู้เชิงรุกทุกห้องเรียน และเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
6 วัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 

Learning) 
 

7 รายงานผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของสถานศึกษาและครู ผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระ (Best Practice)  

 

 
 



64 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
เป้าประสงค์ 
๓) ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายฐาน 

(2565) 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ 

พิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

n/a 70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 
ที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

n/a 70 75 80 85 90 

3 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตก
หล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือ
ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม  

75 80 85 90 95 100 

4 ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาในเขตพ้ืนที่
บริการของสถานศึกษา ได้เข้าเรียน
ในชั้น ป.1 

n/a 100 100 100 100 100 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กท่ีมีความสามารถ

พิเศษ จากระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) และระบบ
สำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Mi-test) เพ่ือนำไปใช้
ใน การวางแผน 

กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่ม
ส่งเสริมฯ  

2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ 
ศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เช่น 
การบริหารจัดการเรียนรวม การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การ
ประเมินความสามารถการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การวัดประเมินผลสำหรับเด็กที่มี ความ
ต้องการพิเศษ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการอ่ืนใด ทาง
การศึกษา การคัดกรองเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ แนวทางการส่งเสริม เด็กที่
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ 
และดำเนินงานตามโครงการ เช่น โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา เรียนรวม
โครงการพัฒนารูปแบบเด็กที่มีภาววะเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 



65 
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

3 บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
(ข้อตกลงในการพัฒนางาน) และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

กลุ่มนิเทศฯ  

4 พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ 

กลุ่มนิเทศฯ 

5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อและบริการอ่ืนใดทางการศึกษา และ
จัดทำแนวทางการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ 
7 ทบทวน สะท้อนผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว

ทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของสถานศึกษา (Best Practice) 
กลุ่มนิเทศฯ 

8 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษา ภาค
บังคับเพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

9 สร้างความตระหนักให้โรงเรียนติดตาม เฝ้าระวังและเข้าถึงนักเรียนที่มี 
แนวโน้มออกกลางคันโดยเร็ว และให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

10 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ
กลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่า
เทียม 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

ระดับสถานศึกษา 
1 ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กออก
กลางคัน 

 

2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จัดทำแผน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

3 ดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา
ภาคบังคับให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจาก 
ระบบและช่วยเหลือให้ผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

 

5 การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กท่ีมี 
แนวโน้มออกกลางคัน 

 

6 นิเทศ ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน  
7 รายงานผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)  



66 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ 
๔) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
๖) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายฐาน 

(2565) 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความปลอดภัย

จากภัยทุกรูปแบบ และทุกประเภท 
n/a 80 85 90 95 100 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความปลอดภัยจากภัย 
ทุกรูปแบบจากการปฏิบัติราชการ        

n/a 90 100 100 100 100 

3 จำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน 
ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ิมข้ึน  

n/a 2 4 6 8 10 

4 ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

n/a 80 80 80 80 80 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1 สร้างความตระหนักรู้ หรือการซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคาม

รูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญและมีแผน/ มาตรการในการรับมือกับโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่
ปลอดภัย           

กลุ่มส่งเสริมฯ 
สพม. ,อนามัย, อปพร. 
, พมจ. ,บ้านพักเด็ก, 
สอปส.  , 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  
มีความรู้ในการแจ้งเหตุผ่าน ระบบ MOE Safety Center ได้ 4 ช่องทาง เมื่อ
เกิดเหตุจาก 4 กลุ่มภัย 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง กลุ่มส่งเสริมฯ 
4 ส่งเสริมให้มีการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมฯ 
5 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ดำเนินโครงการ น่าดู น่าอยู ่

น่ามอง อย่างปลอดภัย    
กลุ่มส่งเสริมฯ 

6 พัฒนาระบบความปลอดภัยสำหรับสถานศึกษาในสังกัด โดยดำเนินการ ดังนี้ 
1) โรงเรียนรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบทันที 
2) รับแจ้งเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับโรงเรียน         

กลุ่มส่งเสริมฯ 



67 
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จ 
จริงโดยทันท ี
4) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชา และ สพฐ.ทราบ 
เบื้องต้น 
5) บันทึกขอเงินกองทุนฯ  นำไปมอบให้นักเรียนเพ่ือเป็นการ เยียวยาสภาพ 
จิตใจและช่วยเหลือนักเรียนและบุคคลกร สพป.สระบุรี เขต 1 เบื้องต้น  
6) กรณีนักเรียนถูกล่วงละเมิดและถูกกระทำความรุนแรง สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาดำเนินการประสานกับสหวิชาชีพเพ่ือร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จ 
จริงและรับนักเรียนไปดูแลต่อไป 
๗) รายงานผู้บังคับบัญชาและ สพฐ. ทราบอีกครั้ง 
8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการติดตาม ประเมินผล รายงานต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ใน
สังกัดแก่ผู้บังคับบัญชาและ สพฐ. 

ระดับสถานศึกษา 
1 สร้างความตระหนักรู้ การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ และภัยคุกคาม 

รูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และมีแผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัย 
สถานศึกษา เพ่ือป้องกัน ปลูกฝังและปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัย ต่อ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

2 จัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ดำเนินโครงการ น่าดู น่าอยู่ อย่าง
ปลอดภัย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สถานศึกษาสีขาว สถานศึกษาปลอด
ขยะ สถานศึกษาสีเขียว ฯลฯ 

 

3 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานระบบความปลอดภัยให้กับ
สถานศึกษา 

 

4 รายงานข้อมูลเมื่อเกิดภัยทุกรูปแบบที่เก่ียวข้องในระบบความปลอดภัย MOE 
Safety ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบทันที  

 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ 
๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายฐาน 

(2565) 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละอัตรากำลังบุคลากรครบตาม

กรอบ/เกณฑ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนลดลง 

n/a 18 16 10 5 0 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายฐาน 

(2565) 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
2 ร้อยละของเรื่องที่ผ่านการพิจารณา

ขององค์คณะบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป
ตามกรอบระยะเวลา 

n/a 80 82 84 86 90 

3 จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือทักท้วง ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์คณะ
บริหารงานบุคคลของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

0 0 0 0 0 0 

4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ ID PLAN 

n/a 80 85 90 95 100 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ตำแหน่งและมีความก้าวหน้าใน 
วิชาชีพ (วPA) 

100 100 100 100 100 100 

6 จำนวนรางวัลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาข้ึนไป 

90 100 110 120 130 140 

7 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของบุคลากร    

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครูที่ได้รับการการดูแล
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 

n/a 2 2 2 2 2 

9 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยม 
ศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

n/a 10 20 30 40 50 
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 แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1 วางแผนอัตรากำลังโดยการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
       1) การจัดทำปริมาณงานของโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี 
       2) สำรวจสภาพความต้องการอัตรากำลังตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
       3) จัดทำแผนอัตรากำลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรายปี 
       4) นำแผนอัตรากำลังที่จัดทำแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลการใช้ 
อัตรากำลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม  
       5) นำเสนอเกลี่ยอัตรากำลัง โดยการตัดโอนตำแหน่ง เพ่ือให้โรงเรียนมี 
อัตรากำลังครบตามกรอบ/เกณฑ์  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

2 วางแผนเพื่อกำหนดปฏิทินแต่ละเดือน  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องนำเรื่องท่ีต้องผ่าน
ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้องค์คณะบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติได้ทันต่อ 
สถานการณ์และกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 ดำเนินการเกี่ยวกับการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะ
บริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้กับ องค์คณะบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีระบบ รับแจ้ง เรื่องร้องเรียน ข้อทักท้วง ให้องค์คณะบริหารงานบุคคล
ของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ตำแหน่งและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วPA) โดยดำเนินการ ดังนี้ 
     1) แจ้งหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้
โรงเรียนในสังกัดทราบ 
     2) ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ยื่นคำขอมี หรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 
     3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อยืนยันคำขอ 
ตามท่ีข้าราชการครูเสนอขอผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) เพ่ือให้
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประเมินผลงานต่อไป   
    4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือสร้างขวัญ 
กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ        

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาก่อน 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และครู  

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองทาง 
วิชาชีพ และให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้มีจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู โดยการสำรวจความต้องการในการพัฒนา 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
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7 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับรางวัลยกย่อง เชิด

ชูเกียรติ ต่าง ๆ โดยกำหนดวิธีการ คือ  กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกรางวัล 
ปฏิทินการคัดเลือกรางวัล และประชาสัมพันธ์การคัดเลือก 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

8 เสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัย ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และด้านการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

9 พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือวางแผนการดำเนินการป้องกัน การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

10 ส่งเสริมการมีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีระเบียบ วินัยและปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณครู อัน
จะส่งผลถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

11 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพ่ิมประสิทธิภาพตอบสนองการจัดการข้อ 
ร้องเรียนและลดจำนวนผู้กระทำความผิดวินัยและการป้องกันการการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

12 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการการดูแลช่วยเหลือภาระหนี้สินจากโครงการ 
แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และดำเนินการ ดังนี้ 
ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ให้ทราบ สำรวจข้อมูลฯ ผู้
ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหาแหล่งเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือ และแนวทางแก้ไข ประสานกับเจ้าหนี้เพ่ือไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 
และประสานเครือข่ายแหล่งเงินทุนให้การช่วยเหลือ 

กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

13 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาและยกระดับความรู้ 
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.
กำหนด และดำเนินการ ดังนี้ สำรวจข้อมูลข้าราชการครูที่จบวิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ หรือครูที่สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ที่จบสาขาวิชาเอกอ่ืน และ 
สำรวจความต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ  
ประสานเครือข่ายดำเนินการพัฒนา รวบรวมผู้ที่ความประสงค์เข้ารับการ
พัฒนา เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามหน่วยงานต่าง ๆ สรุปผลการดำเนินการ 
และประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ผ่านการพัฒนารับเกียรติบัตร สรุป 
และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

14 สร้างทีมงาน PA Support เพ่ือขยายผลให้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในการรับรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน (วPA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสังกัด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

15 กำกับ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน (วPA) ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ระดับสถานศึกษา 
1 จัดทำข้อมูลปริมาณงานจำนวนนักเรียน และข้าราชการครูในโรงเรียน เพื่อ 

วางแผนอัตรากำลังโดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติ 
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กำหนด สาขา วิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลนตามมาตรฐานวิชาเอกท่ี สพฐ. 
กำหนด 

2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูในโรงเรียนเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามระยะเวลา 
เมื่อม ีคุณสมบัติ ครบถ้วน  เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสร้างขวัญ 
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

3 กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จัดทำ ID PLAN เพ่ือ
พัฒนา ตนเองทางวิชาชีพและตามความต้องการ 

 

4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการ 
คัดเลือกในวิชาชีพของตนเอง และได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

5 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับโครงการ 
แก้ไขปัญหาหนี้สิน 

 

6 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเข้ารับการพัฒนาและ 
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด 

 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัย

และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 
๖) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
๗) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรมในการบริหาร 

และการจัดการเรียนรู้ 
๘) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและ

นวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายฐาน 

(2565) 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามี 

ภาวะผู้นำทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการ 

n/a 80 85 90 95 100 

2 ระดับความสำเร็จของการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ 
ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตาม 
เป้าหมาย 

n/a ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายฐาน 

(2565) 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลงาน 

Soft power อย่างน้อย 1 ผลงาน 
ที่ได้รับการเผยแพร่ 

n/a 50 60 70 80 90 

4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการ 
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเลิศ 
ขึ้นไป 

35 76 77 78 79 80 

5 ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ 
รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น  

n/a 50 55 60 65 70 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ
บริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 4 ด้าน 

n/a 80 85 90 95 100 

7 ระดับคุณภาพของสำนักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล 4 ด้าน  

5 5 5 5 5 5 

8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษามีผลการประเมิน ITA 
online สูงขึ้น 

A AA AA AA AA AA 

9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบ 
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาถูกต้อง 
ครบถ้วนตามเป้าหมาย ไม่เกิน
อันดับ 5 ของประเทศ 

1 5 5 5 5 5 

10 ระดับคุณภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล 
แบบ Real Time ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

11 ระดับคุณภาพของเครือข่ายสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

12 ระดับคุณภาพของการบริหารจัด 
การและกระจายอำนาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษาโดยใช้กลุ่ม 
โรงเรียนเป็นฐาน 

ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

13 ระดับคุณภาพการมีระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา (BIG 
DATA) ที่ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง
ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายฐาน 

(2565) 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
14 ระดับคุณภาพการนำเข้าข้อมูล

โครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) 
ได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

15 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นระบบข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มี
การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก (ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา  ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์)   

ทุกกลุ่มงาน 

2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง  
เป็นข้อมูลกลางที่ทุกหน่วยงานนำใช้ในการบริหารจัดการ  และระบบการ 
เชื่อมโยงข้อมูล แบบ Real Time ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม วิจัย ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลาการทางการศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ทุกกลุ่มงาน 

4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน ให้เป็นระบบเดียวกัน 

ทุกกลุ่มงาน 

5 สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของการดำเนินงานให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

6 ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ให้สถานศึกษาได้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ประสิทธิภาพ 

ทุกกลุ่มงาน 

7 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทางระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา เผยแพร่ผลงานให้ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว และ
เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

9 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อ
การทำงานและการเรียนรู้ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลุ่มอำนวยการ 
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10 กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กลุ่มโรงเรียน นำไป
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ทุกกลุ่มงาน 

11 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความ
พร้อมในด้านอาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และบุคลากร เป็นที่
ยอมรับของชุมชน และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน
เครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศฯ 

12 นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศฯ 
13 เสริมสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู 

ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ในการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของโรงเรียน 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

๑๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก มีเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศฯ 
 

๑๕ เสริมสร้างความเข้ารู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในระบบการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

กลุ่มนิเทศฯ 
 

๑๖ สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน และ
สามารถดำเนินงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ทุกกลุ่มงาน 

๑๗ ส่งเสริม ให้โรงเรียนขนาดเล็กส่งผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศฯ 
 

๑๘ พัฒนาจุดให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้เสร็จสิ้นในจุดเดียว (One stop 
service) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา และให้บริการแบบ
กัลยาณมิตร 

ทุกกลุ่มงาน 

๑๙ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการคัดแยกขยะ การรักษา
ความสะอาดในพ้ืนที่ทำงาน สร้างสุขลักษณะ และสุขนิสัยในการทำงาน ด้วย
กิจกรรม 5 ส  

กลุ่มอำนวยการ 

๒๐ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้จ่ายงบประมาณได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

ระดับสถานศึกษา 
1 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้เป็นระบบข้อมูลสำหรับ 

รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์) ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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2 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

วิจัยและนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
3 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน  
4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ เทคโนโลยีดิจิทัล จากส่วนราชการ 

และองค์การอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5 สร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของสถานศึกษา เผยแพร่ผลงานการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะหลากหลายช่องทาง  
6 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการทำงาน

และการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  
๗ ส่งเสริมและสร้างวินัยให้ครูและนักเรียนมีการคัดแยกขยะ การรักษาความ

สะอาดในพ้ืนที่สถานศึกษา สร้างสุขลักษณะ และสุขนิสัยที่ดี 
๘ เสริมสร้างให้เป็นสถานศึกษาสีเขียว ลดการใช้ทรัพยากร สร้างคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
๙ พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  สื่อการเรียนการสอน 

และบุคลากร ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน 
๑๐ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือนำมา 

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๑๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๑๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

๑๓ ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ามาส่วนร่วมในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี ่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 โดยเชื ่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 และเพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ที ่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงเสนอแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ในความเป็นมา และความเชื ่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กับนโยบายและแผนที่
สำคัญอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  

2. เน้นย้ำให้ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทั้งใน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดนโยบาย แผน และกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

3. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการและโครงการที่เป็นรูปธรรม สำหรับการ
ดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ตาม
แผนที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมและตัวชี้วัด 
ปลายทาง ในปี 2570 มีจำนวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัด สามารถนำไปกำหนด
แผนปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนให้เหมาะสมในแต่ละปี และสามารถนำแนวทางพัฒนาที่กำหนดไว้ ไปเลือก
ปรับใช้ตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อไป  
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เงื่อนไขความสำเร็จ  
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้  
1. ความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา
ที่เหมาะสม  

3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหาร 
จัดการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการส นับสนุน
ทรัพยากรดังกล่าว  
   4. การดำเนินการของหน่วยงานทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ให้สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญใน
การบริหารจัดการ การติดตาม การประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ผ่าน
ระบบการติดตาม ประเมินผลที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี  

5. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็น 
ระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและ
ขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน  

6. กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
ดำเนินการตามบทบาท ดังนี้  

6.1 กลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 6.2 สถานศึกษา นำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานดังกล่าว ไปพิจารณาจัดทำหรือ  
ปรับเปลี่ยนแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
และแผนอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับแผนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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