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ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้    
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจหลักในกำร
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และให้บริกำรแก่สถำนศึกษำภำครัฐในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
โดยด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและ
ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนปฏิรูป
กำรศึกษำ แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี วำระที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ กระทรวงศึกษำธิกำรและ
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี วำระที่ 1 (พ.ศ. 2563–2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ระบุควำมสอดคล้องของภำรกิจกับแผนต่ำงๆ ในระดับ 1 , 2 และ 3 ตำมนัยยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดกำรผลักดันและบูรณำกำรนโยบำย รวมทั้ง 
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เป็นรูปธรรม มีควำมชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ตรง
ตำมเป้ำหมำยของแผนต่ำงๆ 

ส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ขอขอบคุณคณะกรรมกำรฯ  
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565          
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง   
ว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย และสำมำรถตรวจสอบ ทบทวน      
กำรด ำเนินงำน เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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รำงสำรบัญตำรำง 
 
 

                                             หน้ำ 
ตำรำงที่ 1  จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยสังกัด และรำยอ ำเภอ               4 
ตำรำงที่ 2  จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน         4
ตำรำงที่ 3  อัตรำส่วน ครู : นักเรียน และอัตรำส่วนนักเรียน : ห้องเรียน        5 
ตำรำงที่ 4  จ ำนวนนักเรียน ชำย หญิง จ ำแนกตำมระดับชั้น         5 
ตำรำงที่ 5  จ ำนวนบุคลำกำรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง ใน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ    6 
               ฉะเชิงเทรำ เขต 2 จ ำแนกตำมกลุ่ม (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2564)  
ตำรำงที่ 6  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ   7 
               (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2564) 
ตำรำงที่ 7  กำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมเพศ          7 
ตำรำงที่ 8  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 บริหำรจัดกำรโดยใช้               8 
              เขตคุณภำพกำรศึกษำเป็นฐำน จ ำแนกตำมรำยเขตคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำรำงที่ 9  จ ำนวนนักเรียนของประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2557    8 
               เข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำงที่ 10  อัตรำกำรเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564   9 
ตำรำงที่ 11 เด็กพิกำรเรียนรวมที่ได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพ    10 
ตำรำงที่ 12  จ ำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ 10 
ตำรำงที่ 13 จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส ปีกำรศึกษำ 2564  จ ำแนกประเภทควำมด้อยโอกำส  10 
ตำรำงที่ 14  ผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม      10 
                และสติปัญญำ จ ำแนกรำยด้ำน 
ตำรำงที่ 15  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1              11 
                ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำงที่ 16  ผลกำรทดสอบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  11 
                และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เปรียบเทียบ 
                ปีกำรศึกษำ 2562  กับปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำงที่ 17  ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3              12 
                ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  
                และปกีำรศึกษำ 2563  
ตำรำงที่ 18  เปรียบเทียบ ผลกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT)              12 
                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563   
                ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 กับระดับประเทศ 
ตำรำงที่ 19  ผลกำรประเมินตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยมำตรฐำน            12 
                ของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 



ตำรำงที่ 20  ผลกำรประเมินตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยมำตรฐำน          13 
                ของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำงที่ 21  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน                13 
                เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. (2560)  
                ประจ ำปีงบประมำณ 2564                              
ตำรำงที่ 22   ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำน             14 
                เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
                 ของ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 
ตำรำงที่ 23  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน                                    15 
                (Interity & Transparency Assessment : ITA)   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563   
ตำรำงที่ 24  กำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2564                                                            15 
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 ส่วนที่ 1 

บทนำ 
. 
 
 

1. สภาพทั่วไป 
   1.1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

1.1.1  ที่ตั้งและบทบาทหน้าที่ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จัดตั้งขึ้นตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 209/1  หมู่ 3  ตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24120  โทร. 0 – 3855 - 1456 โทรสาร 038-551456, 038-554062  
http://www.ccs2.go.th  รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา  สนับสนุนส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา       
ในการเป็นนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และ      
งานบริหารทั่วไป เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารจัดการครอบคลุม         
ในท้องที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพนมสารคาม บางคล้า แปลงยาว ราชสาส์น สนามชัยเขต        
ท่าตะเกียบ และอำเภอคลองเขื่อน มีสถานศึกษาของรัฐ  จำนวน 145 โรง  มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบองค์คณะบุคคล 
          1.1.2  อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2              

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับ 
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 5       
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
       1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
       2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที ่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
       3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน   
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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       8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น  
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       9.  ดำเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                12. ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ ดังนี้ 

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

         โครงการสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กศจ.ฉะเชิงเทรา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม       
อำนวยการ 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

 คณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสริม     
การศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตรวจสอบ
ภายใน 

 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล  

 

 รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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     1.2 อาณาเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ปัจจุบันฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่มีเนื้อที่

ทั้งสิ้น 3,344,375 ไร่ หรือ 5,351 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันออกของประเทศประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่ห่างจาก
กรุงเทพ ทางทิศตะวันออก ประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์) และประมาณ 
100 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3 หรือ ประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา
ตราด) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 34 (บางประกง - ฉะเชิงเทรา) และประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทาง
รถไฟสายตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บางปะกง บ้านโพธิ์             
บางน้ำเปรี้ยว พนมสารคาม บางคล้า แปลงยาว สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ ราชสาส์น และอำเภอคลองเขื่อน  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี 
ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.3 เขตพื้นที่บริการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   มี เขตพ้ืนที่บริการ                   
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  7 อำเภอ  ได้แก่ 

อำเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
จำนวน จำนวนเทศบาล/อบต. 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
พนมสารคาม 572 8 87 5 6 
บางคล้า 227.90 9 56 2 7 
แปลงยาว 237.23 4 48 4 3 
ราชสาส์น 134.90 3 31 - 3 
สนามชัยเขต 1,715 4 70 1 4 
ท่าตะเกียบ 1,084 2 47 - 2 
คลองเขื่อน 128 5 32 - 5 

รวม 4,099.03 35 371 12 30 

จ.สระแกว้ 

จ.ปราจีนบุรี 

จ.จนัทบุรี 

จ.สมุทรปราการ 
จ.ชลบุรี 

จ.ปทุมธานี 
จ.นครนายก 
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       1.4 ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
 

อำเภอ 
จำนวนประชากรแยกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

พนมสารคาม 34,622 36,553 71,175 
บางคล้า 14,812 15,818 30,630 
แปลงยาว 11,010 10,706 21,716 
ราชสาส์น 6,211 6,485 12,696 
สนามชัยเขต 35,446 35,317 70,763 
ท่าตะเกียบ 23,744 23,333 47,077 
คลองเขื่อน 6,195 6,493 12,688 

รวม 132,040 134,705 266,745 

ที่มาของข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการทะเบียน  ประจำปี พ.ศ.2564 

2.  สภาพการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2                    
     2.1 ด้านปริมาณ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล
และรับผิดชอบสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีข้อมูลพ้ืนฐาน     
ดังตารางต่อไปนี้  (พฤศจิกายน 2564) 
 

ตารางท่ี  1   จำนวนสถานศึกษา จำแนกรายสังกัด และรายอำเภอ   

ที ่ อำเภอ 
ในสังกัด ศธ. นอกสังกัด 

สพฐ. รอ้ยละ เอกชน ร.ร.เทศบาล ร.ร. ตชด. อปท. 
1 พนมสารคาม 40 27.59 3 - - - 
2 สนามชัยเขต 35 24.14 2 - 2 1 
3 ท่าตะเกียบ 20 13.79 - - - - 
4 แปลงยาว 19 13.10 1 - - - 
5 บางคล้า 16 11.03 3 2 - 1 
6 ราชสาส์น   7 4.83 - - - - 
7 คลองเขื่อน   8 5.52 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 145 100 9 2 2 2 
 

ตารางท่ี  2   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน   
ที ่ ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 
1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน  1 – 120 คน 64 
2 โรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 121 - 600 คน 74 
3 โรงเรียนขนาดใหญท่ี่มีนักเรียน 601 -1,500 คน   4 
4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป   1 

รวมทั้งสิ้น 145 
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ตารางที ่3  อัตราส่วนครู : นักเรียน และอัตราส่วนนักเรียน : ห้อง ในภาพรวมต่ำกว่าเกณฑ์  
 
 

   ที ่ อำเภอ 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
ครู  

จำนวน 
คร ู:นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง : นักเรียน 

1 คลองเขื่อน 691 64 40 1 : 17.28 1 : 10.80 
2 ท่าตะเกียบ 5,728 252 276 1 : 20.75 1 : 22.73 
3 บางคล้า 1,465 146 106 1 : 13.82 1 : 10.03 
4 แปลงยาว 4,183 191 202 1 : 20.71 1 : 21.90 
5 พนมสารคาม 8,074 416 400 1 : 20.19 1 : 19.41 
6 ราชสาส์น 777 60 44 1 : 17.66 1 : 12.95 
7 สนามชัยเขต 6,935 374 381 1 : 18.20 1 : 18.44 

รวมทั้งสิ้น 27,853 1,505 1,392 20.01 18.51 
อัตราส่วน ห้อง : คร ู

1 : 0.93 
ครู : นร. 
1 : 20.01 

ห้อง : นักเรียน 
1  :  18.51 

ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน แยกชาย หญิง จำแนกตามระดับชั้น 
 

 

ระดบัชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนบุาล 1  (3 ขวบ)  
อนุบาล 2  (อนุบาล 1 เดิม) 
อนุบาล 3  (อนุบาล 2 เดิม) 

75 
1,436 
1,405 

81 
1,243 
1,366 

156 
2,679 
2,771 

รวมก่อนประถมศึกษา 2,916 2,690 5,606 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที ่4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1,604 
1,618 
1,703 
1,732 
1,539 
1,605 

1,467 
1,463 
1,581 
1,539 
1,452 
1,443 

3,071 
3,081 
3,284 
3,271 
2,991 
3,048 

รวมประถมศึกษา 9,801 8,945 18,746 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

700 
676 
558 

556 
520 
491 

1,256 
1,196 
1,049 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,934 1,567 3,501 

รวมทั้งสิ้น 14,651 13,202 27,853 
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         ตารางที่ 5  จำนวนบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  จำแนกตามตำแหน่ง/กลุ่ม  (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 
 

ตำแหน่ง/กลุ่ม 
บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการ รวม 

38 ข 
38 ค. 

(1) (2) 
ผอ. สพป. 1 - - - -  1 
รอง ผอ.สพป. 3 - - - -  3 
กลุ่มอำนวยการ - - 4 5 5  14 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - - 5 - 3  8 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 5 - 1  6 
กลุ่มนโยบายและแผน - - 6 - -  6 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 5 - 1 1 7 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ - 5 1 - -  6 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 1 - 1  2 
กลุ่มกฎหมายและคดี - - 2 - 1  3 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ - - 1 - 2  3 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 - -  1 

รวมทั้งสิ้น 4 5 31 5 14 
 

1 60 
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ตารางท่ี 6 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา จำแนกตาม      
วิทยฐานะ  ดังนี้  (ข้อมูลอัตรากำลัง  ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)   
 

ตำแหน่ง 
รับเงินเดือน 
ในอันดับ 

วิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
ชาย หญิง รวม 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.1 
คศ.2 

ผู้อำนวยการชำนาญการ 
ผู้อำนวยการชำนาญการ 

- 
14 

- 
17 

- 
31 

 คศ.3 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 41 28 69 
 คศ.4 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 1 - 1 
 คศ.5 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
 รวม 56 45 101 
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.1 - - 3 3 
 คศ.2 รองผู้อำนวยการชำนาญการ 1 4 5 
 คศ.3 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 2 3 
 คศ.4 รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ - - - 
 รวม 2 9 11 
3. คร ู คศ.1 - 117 390 507 
 คศ.2 ครูชำนาญการ 35 188 223 
 คศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 39 229 268 
 คศ.4 ครูเชี่ยวชาญ - 1 1 
 คศ.5 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
 รวม   191 808 999 
4. ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 71 210 281 

 รวม 71 210 281 
รวมทั้งสิ้น 320 1,072 1392 

 
ตารางท่ี 7 การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจำแนกตามเพศ   

  

ระดับการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

  ปริญญาเอก 2 6 8 
  ปริญญาโท 71 197 268 
  ปริญญาตรี 247 869 1,116 
  ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 

รวมทั้งสิ้น 320 1,072 1,392 
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           ตารางที่  8  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 บริหารจัดการโดยใช้
เขตคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน จำแนกรายเขตคุณภาพและโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

 
ที ่

 
เขตคุณภาพการศึกษา 

จำนวนโรงเรียน 
ในเขตคุณภาพ

การศึกษา 

 
โรงเรียนที่ตั้งเขตคุณภาพการศึกษา 

1 เขตคุณภาพที ่1 (พนมสารคาม 1) 7 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 
2 เขตคุณภาพที่ 2 (พนมสารคาม 2) 10 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 
3 เขตคุณภาพที่ 3 (พนมสารคาม 3) 6 โรงเรียนวัดต้นตาล 
4 เขตคุณภาพที่ 4 (พนมสารคาม 4) 10 โรงเรียนบ้านปรือวาย 
5 เขตคุณภาพที่ 5 (พนมสารคาม 5) 8 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 
6 เขตคุณภาพที่ 6 (ราชสาส์น) 7 โรงเรียนวัดหินดาษ 
7 เขตคุณภาพที่ 7 (บางคล้า 1) 9 โรงเรียนวัดบางกระดาน 
8 เขตคุณภาพที่ 8 (บางคล้า 2) 9 โรงเรียนวัดหัวสวน 
9 เขตคุณภาพที่ 9 (คลองเขื่อน 8 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 
10 เขตคุณภาพที่ 10 (สนามชัยเขต 1) 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 
11 เขตคุณภาพที่ 11 (สนามชัยเขต 2) 11 โรงเรียนบ้านหินแร่ 
12 เขตคุณภาพที่ 12 (สนามชัยเขต 3) 9 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 
13 เขตคุณภาพที่ 13 (สนามชัยเขต 4) 7 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 
14 เขตคุณภาพที่ 14 (แปลงยาว 1) 11 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 
15 เขตคุณภาพที่ 15 (แปลงยาว 2) 8 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 
16 เขตคุณภาพที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1) 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 
17 เขตคุณภาพที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2) 10 โรงเรียนบ้านหนองคอก 

       
     2.2  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ได้ดำเนินการจดัส่งเสริม             
สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนในทุกระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น   
ในปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  9  จำนวนนักเรียนของประชากรวัยเรียนตาม ทร. 14 ที่เกิดปี พ.ศ.2557 เข้าเรียน  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
จำนวน

ประชากร 
การเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน 

ร้อยละ 
สังกัด สพฐ. เอกชน กทม. อปท. 

 

ตชด. สศศ. อ่ืน ๆ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,853 2,829 626  22 176 70 2 128 100 
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ตารางท่ี 10  อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 
อัตราการเรียนต่อ ม.1 อัตราการเรียนต่อชั้น ม.ปลาย 

จบ ป.6 ปี 2563 2,984 จบ ชั้น ม.3 ปี 2563        958 
1. นักเรียนเข้าเรียน ม.1 สังกัด สพฐ. 2,710 1. เรียนต่อสายสามัญ 432 
2. นักเรียนเข้าเรียน ม.1 เอกชน 0 2. เรียนต่อสายอาชีพ 408 
3. อ่ืน ๆ 274 3. เทียบเท่า 68 

รวมนักเรียนเรียนต่อ ม.1 2,984 รวมนักเรียนเรียนต่อ 969 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 94.78 

 ตารางท่ี 11  เด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา 
ตามศักยภาพ จำแนกตามความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

 
ประเภทความพิการ 

เด็กพิการเรียนรู้ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือฯ 
จำนวน 

ทั้งหมด (คน) 
จัดทำแผน 
IEP (คน) 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน 

จำนวน ร้อยละ 

1.บกพร่องทางการเห็น 4 4 4 100 
2.บกพร่องทางการได้ยิน 2 2 2 100 
3.บกพร่องทางสติปัญญา 94 94 94 100 
4.บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 19 19 19 100 
5.บกพร่องทางการเรียนรู้ 483 483 483 100 
6.บกพร่องทางการพูดและภาษา 14 14 14 100 
7.บกพร่องทางพฤตจิกรรมหรืออารมณ์ 34 34 34 100 
8.บุคคลออทิสติก 16 16 16 100 
9.บุคคลพิการซ้ำซ้อน 15 15 15 100 

รวม 681 681 681 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        10 
 

ตารางท่ี 12  จำนวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษา เต็มตามศักยภาพ จำแนกตามประเภทของความสามารถพิเศษ  

 
 

ประเภท 

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
จำนวนทั้งหมด 

(คน) 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ไดร้ับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพ 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.ด้านผู้นำ 3 3 100 
2.ด้านนักคิด 3 3 100 
3.ด้านสร้างสรรค์ 3 3 100 
4.ด้านนักวิชาการ 3 3 100 
5.ด้านนักคณิตศาสตร์ 292 292 100 
6.ด้านนักวิทยาศาสตร์ 304 304 100 
7.ด้านนักภาษา 3 3 100 
8.ด้านนักกีฬา 3 3 100 
9.ด้านนักดนตรี 3 3 100 
10.ด้านนักศิลปิน 3 3 100 

รวม 620 620 100 
 
 
ตารางที่ 13  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 

ประเภทด้อยโอกาส ก่อนประถม 
ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น รวม ร้อยละ 

1. ถูกบังคับให้ขายแรงงาน      
2. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ      
3. เด็กถูกทอดทิ้งหรือเด็กกำพร้า 4 23 3 30 0.1077 
4. เด็กในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน      
5. เด็กเร่ร่อน      
6. ผลกระทบจากเอดส์      
7. ชนกลุ่มน้อย 1 1  2 0.0071 
8. เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ      
9. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 1,128 7,214 1,819 10,161 36.48 
10. เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด      

รวมทั้งสิ้น 1,133   7,238 1,822 10,193 36.60 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27,853  
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             2.3  ด้านคุณภาพการศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มุ่งจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการ
สอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ปรากฏผลดังตาราง ต่อไปนี้ 

           ตารางท่ี 14  ผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา จำแนกรายด้าน 
 
จำนวน
ผู้เรียน
ปกติ
ระดับ
ปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนปกติทีผ่่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ 
ระดับ 3 แยกแตล่ะดา้น (คน) 

จำนวนผู้เรียนปกติ
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนา
คุณภาพระดับ 3  

ทั้ง 4 ด้าน 

 
ด้านร่างกาย 

 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 

 
ด้านสงัคม 

 
ด้านสติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

3,003 3,002 100 3,002 100 3,002 100 3,002 100 3,002 100 
 

 ตารางที ่15  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 ปีการศึกษา 2563 
 

สมรรถนะ 
ที่ประเมิน 

 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมนิการอ่าน 
ของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ระดับพื้นที ่

ผลการเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ การประเมินผล

การอ่าน  ของผู้เรียน RT     
ช้ัน ป.1 ของ สพท.กับคะแนน

เฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 

 
ปีการศึกษา 

2562 

 
ปีการศึกษา 

2563 

ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น 
ลดลง 

การอ่านออกเสียง 74.14 65.75 69.61 3.86 -4.53 
การอ่านรู้เรื่อง 71.86 70.34 70.04 -0.30 -1.82 

รวม 73.02 68.05 69.83 1.78 -3.19 
 

ตารางท่ี 16  ผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้น ป.6  และชั้น ม.3             
                ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  กับปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

ปี 2562 ปี 2563 เปรียบเทยีบ 
+ สูง,– ต่ำ ปี 2562 ปี 2563 เปรียบเทยีบ 

+ สูง, – ต่ำ 
ภาษาไทย 46.86 54.99 +8.13 50.23 50.44 +0.21 
คณิตศาสตร์ 30.24 28.34 -1.90 22.00 20.98 -1.02 
วิทยาศาสตร์ 32.81 38.34 +5.53 28.62 27.64 -0.98 
ภาษาอังกฤษ 29.17 39.99 +10.82 27.57 28.19 +0.62 
รวมเฉลี่ย (4 กลุ่มสาระ) 34.77 40.42 +5.65 32.11 31.81 -0.29 
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            ตารางที่ 17  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และปีการศึกษา 2563  
 

 
 

ความสามารถ 
(ด้าน) 

 
คะแนนเฉลี่ย   

ร้อยละ 
ระดับประเทศ     

ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 
ระดับเขตพื้นที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของผลการทดสอบ 
NT ของ สพท. กับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับประเทศปี
การศึกษา 2563 

 

ปีการศกึษา 
2563 

 

ปีการศึกษา 
2562 

 

ร้อยละ           
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

ด้านภาษาไทย 47.06 44.35 43.47 +0.88 -2.71 
ด้านคณิตศาสตร์ 40.47 36.60 44.74 -80.14 -3.87 

  
 ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบ ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563  ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กับระดับประเทศ 

หน่วยงาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านภาษา ด้านคำนวณ 

สพป.ฉช.2 44.74 43.47 44.35 36.60 
ระดบัประเทศ 46.46 44.94 47.06 40.47 

เปรียบเทียบระดับประเทศ -1.72 -1.47 -2.71 -3.87 
         

 ตารางท่ี 19  ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกรายมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 
มาตรฐาน

การศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

สถานศึกษาท่ี
จดัการเรียน

การสอน
ระดับ

การศึกษา
ปฐมวัย (แห่ง) 

ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน                  
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (แห่ง) 

สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

สถานศึกษารายมาตรฐาน 
ระดับดีขึ้นไป 

กำลัง
พัฒนา 

 
ปานกลาง 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเยี่ยม 

จำนวน ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

 
 
 

145 

0 2 41 62 40 143 98.62 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

0 1 39 73 32 144 99.31 

มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์    
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

0 0 42 71 32 145 100 
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           ตารางที่ 20  ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกรายมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

 
มาตรฐาน

การศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

สถานศึกษาท่ี
จัดการเรียน

การสอน
ระดับ

การศึกษา
ปฐมวัย (แห่ง) 

ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน                  
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แห่ง) 

สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

สถานศึกษารายมาตรฐาน 
ระดับดีขึ้นไป 

กำลัง
พัฒนา 

 
ปานกลาง 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเยี่ยม 

จำนวน ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

 
 
 

145 

0 1 83 49 12 144 99.31 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

0 1 53 71 20 144 99.31 

มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์    
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

0 0 67 61 17 145 100 

 

            2.4  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ได้พัฒนาประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดย       
องค์คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)      
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาได้มาตรฐานสถานศึกษาและสำนักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการบริหาร   
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานสรุป  ดังนี้ 
             ตารางท่ี 21  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. (2560) ประจำปีงบประมาณ 2564                              

มาตรฐานตัวบงช้ีประเด็นการพิจารณา ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธผิลของการบริหารและการจัดการศึกษา 

➢ ตัวบงชี่ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอยา่งได้ ดี 
➢ ตัวบงชี่ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ดีมาก 

➢ ตัวบงชี่ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวยั และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร ดีมาก 
➢ ตัวบงชี่ที่ 4 ประชากรวยัเรียนได้รับสิทธแิละโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
ดีเยี่ยม 

➢ ตัวบงชี่ที ่5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจา้ง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีมาก 

➢ ตัวบงชี่ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ดีเยี่ยม 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 
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               ตารางท่ี 22  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนบัสนนุ 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 
 

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพิ่มข้ึน  

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ ของนักเรียนที่ผา่นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา        
และมัธยมศึกษาได้รับการพฒันาและยกระดบัความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้       
ระดับ    การพัฒนาทางดา้นภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ไดร้ับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ในการประเมิน       
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบท  ของแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เปน็พลวัตรของโลกในศตวรรษ ที่ 21 

  

        ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 80 บรรลุ 
        ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 80 บรรลุ 
        ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 80  
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดบัการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ 

  

        ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคบั ร้อยละ 100 บรรลุ 
        ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีจ่บหลกัสูตร 
        ในปีการศึกษา 2563 ไดศ้ึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

        ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร 
        ในปีการศึกษา 2563 ไดศ้ึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 - 

        ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี 
        การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรลุ 
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             ตารางที่  23  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Interity & 
Transparency Assessment : ITA)   ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละ ระดับคะแนน ร้อยละ ระดับคะแนน 

ความโปรง่ใส 75.60 B 87.60 A 

                ตารางที่ 24  การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบของทางรากชาร และเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ส่งผล      
ให้การบริหารด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบของ       
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง ผลของการเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบรายจ่ายในไตรมาส 4 ดังนี้ 

 
 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบดำเนินงาน 50,815,226.00 50,815,226.00 100          - - 
งบบุคลากร 29,081,800.00 28,985,277.65 99.67 96,522.35 0.33 
งบลงทุน 44,574,120.00 44,139,529.01 99.03 434,591.99 0.97 
งบเงินอุดหนุน 120,503,279.00 120,449,084 99.96      54,195.00 0.04 
งบรายจ่ายอื่น 2,481,275.00 2,481,275.00 100 - - 

รวม    247,455,700 246,870,390.66 99.76    585,309.34 0.24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        16 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบท     
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี      
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มากำหนดเป็นสาระสำคัญ  ของแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดังนี้ 

1. พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ           
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ 
            1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 

 -  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
 -  ยึดมั่นในศาสนา 

    -  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    -  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

            2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
    -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
    -  ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
    -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

 -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
            3. มีงานทำ มีอาชีพ 

                  - เลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก        
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 

                   - การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงาน 
และมีงานทำในที่สุด 

                  - ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
            4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 

                  - การเป็นพลเมอืงดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
                   - ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่

พลเมืองด ี
                   - การเป็นผลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมัคร 

งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและเอ้ืออาทร” 
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2.ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบง่แผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เก่ียวข้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 

   2.1 แผนระดับท่ี 1  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
 2.1.1.1 เป้าหมาย  
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์  
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ ยั งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ เรียนที่ หลากหลาย ทั้ งในระดับต่ าง ๆ ตั้ งแต่ ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส  
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู  
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
ได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
 2.1.2.1 เป้าหมาย  
  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        18 
 

 2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด ังกล ่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึ งบริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ 
ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
 2.1.3.1 เป้าหมาย  
  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และ
แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่
ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม  
ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี 
สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย 
มีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 

 2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
 2.1.4.1 เป้าหมาย  
  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
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  2. ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน 
พัฒนาผู้ นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต  พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ ายและการมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 
ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ  

  2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

      2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 2.2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่  2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้ งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่ างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้ างศั กยภาพครู   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตำบล 
 2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท  “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท     
4) พ ัฒนาระบบการเร ียนรู ้ตลอดช ีว ิต และ 5) สร ้างระบบการศ ึกษาเพื ่อเป ็น เล ิศทางว ิชาการ  
ระดับนานาชาติ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และมทีักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน 
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้ งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ  
ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน  
บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอ ง  
และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
 3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสำรวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นผู้บริหาร  ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก 
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้ง 
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น  
เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียน  
การสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
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 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานพัฒนาผู้ เรียน 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  
รู้จักคิด วิเคราะห์  รักการเรียนรู้  มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
และเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะ
แนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ 
และการมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
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โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้ เกิดความสมานฉันท์  และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ 
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา 
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
และพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ 
และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่  
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สั งคม เสริมสร้างมาตรฐานใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
 2.1.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้ าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยมที่ ดี งาม และมีความรัก และภูมิ ใจ 
ในความเป็นคนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข 
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า 
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แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
 2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี  แก่ผู้ เรียน  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริม 
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2.1.6 ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชน 
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต 
และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.2.1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19  
พ.ศ. 2564 – 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ
อยู่ได้มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้
ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการ ที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการฟืน้ฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น 
การพัฒนา ประกอบด้วย 
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 - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้  
ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัว 
สู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น ในอนาคต เพ่ือให้ เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลั งหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 - การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 
ของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลก
แบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
  - การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่ อน 
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้
และสุขภาพ 
  - การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ  
อาทิ  การเร่งรัด พัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ สำคัญ  การปรับปรุงกฎหมาย 
และการดำเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม  
การเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม 
จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจำกัด และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่กำหนด  
ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อัน เป็ นผลสืบ เนื่ องโดยตรงจากสถานการณ์ โควิด -19 จะต้องให้ ความสำคัญ 
กับการเร่งดำเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการ
พ้ืนฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่ งยืน  (Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ สำคัญ 
และเก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 
  การ พั ฒ น าศั ก ยภ าพ แล ะยก ระดั บ คุณ ภ าพ ชี วิ ต ขอ งค น  (Human Capital)  
ด้วยการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 
และบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่   
2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็น
กำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
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  1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ใน
ภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณ ภาพมาตรฐาน 
ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็น
สำหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิต
กำลังคนที่มคีุณภาพในระยะยาว เป็นต้น 
  2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา  
และชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ  
ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบ
และกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครอง
ทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่
ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น 
    2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 2.2.2.1 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
  1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จติใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
   1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
เพ่ือจัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
  2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   2.1 ประเด็น 
   1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่ างไกล หรือ
สถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดบัคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ 
   2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
เพ่ือให้เด็กดอ้ยโอกาสได้รับการศึกษา 
   3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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   4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่ เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  
และอาจารย์ 
   3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
   3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4.1 ประเด็น 
   1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
   3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
   4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
   1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ 
   2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออก การจ้างครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
   3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ื อสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี 
สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง 
   4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้ง 
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สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
   5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรี ยนรู้ 
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
   5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
   1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
   1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียน 
การสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต  
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
   2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาตั้งแต่ระดบัปฐมวัย  
  1. เป้าหมาย 
   1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี ) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
   2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเอง  
ในการดำรงชีวิตได้ 
   3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & 
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลก 
ยุคปัจจุบัน 
   4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคเอกชน 
  2. ตัวช้ีวัด 
   1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 ในปี 2565 
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   2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565 
   3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของ
เด็กเยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัยระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   4. มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึ กษา 
ขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 

             2.2.3.2 กิจกรรมปฏริูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
  1. เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต
ในโลกยุคใหม่ รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ  
และมีจิตสาธารณะ  
   2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้  
มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้   
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศ 
การเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 
   2. ตัวชี้วัด 
   1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับ 
การศึกษา 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
   3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมถรรนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ
และเจตคต ิค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
   4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา ลดสัดส่วนของการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล  
ของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
   5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
เป็นรายบุคคล (personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
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2.2.3.3 กิจกรรมปฏริูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติและพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

 1. เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
อาจารย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ำ 
    1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
    1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู 
และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือนำไปสู่การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู  
และครูพี่เลี้ยงตามความต้องการจำเป็น 
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
    1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและ 
สายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เพ่ือนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น 
    1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) และให้ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
   1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมิน 
สมรรถนะไปเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
       2.2.4.1 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เปน็คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศัก ยภาพ  
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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 5 . เพ่ื อ ให้ ก ารบ ริห ารราชการแผ่ น ดิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  โป ร่ ง ใส  ทั น สมั ย  
และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
     2.2.4.2 เป้าหมายรวม 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม  
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
  3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์
ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม 
ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า  
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
     2.2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร ์
   1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
    2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
    3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับ เปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถ ในการดำรงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า  
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
  1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
  2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และย่ังยืน 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
  1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
  2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ โดยนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชดำริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา  
  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 2.2.5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3. ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 4. กลยุทธ์  พัฒนาการศึกษาให้ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่  
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน  
ในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
 2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน 
 1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
 2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 2.2.5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขก ารทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน  
และปฏิเสธการทุจริต 

   2.3 แผนระดับที่ 3 
    2.3.1 แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา     
และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม    
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย           
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม     
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
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แห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12     
การพัฒนาการเรียนรู้   

     2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่า

สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น  
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัตการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน
เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สอดคล้องกบัแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือเป็นการรวมพลังในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระตับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาส  
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่ วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย  
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย 
และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย  

       2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
        2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติ
ราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เดิมในแผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ปี   
(พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ 6 เรื่อง  
ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน แต่ เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564-2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  
มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565  ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

         2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้ านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่ งมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่  1) ส่ งเสริมการจัดการศึกษ าให้ ผู้ เรียน 
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา  โดยมีเป้าหมาย จำนวน 14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด จำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทาง 
การพัฒนา จำนวน 49 แนวทาง เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของประเทศต่อไป 
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   2.4 นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
        2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข 
ของประเทศ  3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก      
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค  7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้    
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  11) การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ  12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรั บความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ  9) การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น
ของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

        2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
  ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
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สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ 
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ 
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลสัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา  
มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ  
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
  ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)  
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและ
การจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเชียนได้ 
  ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้  
ผู้จบการศึกษระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่
ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้ 
  ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
  ช้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อ ยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเนันการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องการ 
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   3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ 
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เนันพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่ เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ
เตม็ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคม 
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 

2.4.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น 
ส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน  
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม 
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญ
เร่งด่วน และสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1)  ด้านความปลอดภัย 
      พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ เรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2)  ด้านโอกาส 
      2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
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2.2  ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ งส่ งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน  

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านคุณภาพ  
     3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น           

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

  3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

  3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น            
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

  3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4.  ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก   

และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่

  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

  4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

  4.5  สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4.6  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
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อย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร  ส่วนแผน
ระดับที่ 2 ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ  
(Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่นเดียวกับ
แผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 
 
3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
 มีสาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน และกลยุทธ์หน่วยงาน 4 เรื่อง ดังนี้ 
     3.1 ภาพรวม 
          3.1.1 วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

         3.1.2 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษที่ 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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           3.1.3 ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
 1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียน 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะ  
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
              3.1.4 กลยุทธ์หน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 กลยุทธ์ที่ 3  
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
        3.2 กลยุทธ์หน่วยงาน 

3.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 1. เป้าหมาย  

 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมสีุขภาวะที่ดี  
 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัย
พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ร้อยละ  80 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        41 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้  
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได ้

  3. รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเด็น รายละเอียด 

ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของผู้ เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 
คำอธิบาย 1. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. รูปแบบภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยยาเสพติต ภัยความรุนแรง การคุกคาม  
ในช ีว ิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่างๆ 
อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม ่(โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5 
3.จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเข้าร่วมโครงการตาม
มาตรฐานโรงเรียนความปลอดภัย 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
b จำนวนผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100  
แหล่งข้อมูล ฉก.ชน. 
ตัวช้ีวัด 2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ได้รับ   การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย 1. สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หมายถึง สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดยะละ จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และสี่อำเภอจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะ
นะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา 
2. การได้การพัฒนาการจัดการศึกษา หมายถึง การได้รับการจัดโอนสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
b จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100  
แหล่งข้อมูล สพก.จชต. 
ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการ

จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
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ประเด็น รายละเอียด 
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย 1. รูปแบบภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยยาเสพติต ภัยความรุนแรง การคุกคาม

ในชีวิต      และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่างๆ 
อุบัติเหต ุโรคอุบัติใหม ่(โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5 
2. แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ .... 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามแนว
ทางการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้เกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติซ้ำ รับรองวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
b จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100  
แหล่งข้อมูล ฉก.ชน. / ฉก.คส. 
ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชี วิตใหม่ (New 
Normal)  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย 1. รูปแบบภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยยาเสพติต ภัยความรุนแรง การคุกคาม

ในชีวิต      และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่างๆ 
อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม ่(โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5 

ข้อมูลที่ใช้ a สถานศึกษามีการจัดทำแผนเพ่ือรับรองมาตรการการจัดการภัยคุกคามทุก
รูปแบบเพ่ือให้นักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยคกคามทุก
รูปแบบ 
b จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100 
แหล่งข้อมูล ฉก.ชน.  
ตัวช้ีวัด 5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ

จัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย บุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ

จัดระบบความปลอดภัยกับภัยพิบัติต่าง ๆ (อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง) 
ความปลอดภัย จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนความปลอดภัย
ด้านอาชีวอนามัย  

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนบุคลากรทางการศึก ษาทุก เขต พื้นที ่ก ารศึกษา มีความ รู ้ 
ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ 
b จำนวนบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   
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ประเด็น รายละเอียด 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100 
แหล่งข้อมูล สอ. 

  4. แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างความตระหนัก  ความรู้  คว ามเข้ าใจแก่ครู  บุ คลากรทางการศึ กษา  
ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข 
เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
 3 . พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ที่ มุ่ ง เส ริมสร้ างทั กษะชี วิตและทั กษะอาชีพ 
ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  
 4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital 
Life & Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัย  
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
 5. ส่ งเสริม ให้ มี การจัดสภาพแวดล้อม  และสร้างระบบนิ เวศน์  การเรียนรู้   
ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
 6. เสริมสร้างแนวทางการป้ องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน 
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่ วงละเมิดทางเพศ และย าเสพติด โดยความร่วมมือ 
จากภาคเีครือข่าย 
 7. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบ ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 1. เป้าหมาย  

1.  เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
4. เด็กกลุ่ มเสี่ ยงที่ จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน  

ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
5.  เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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  2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 70 

2 จำนวนผู้ เรียนที่ เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ      
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

4 จำนวนผู ้เร ียน ได ้ร ับการพ ัฒนาเต ็มตามศ ักยภาพตาม  
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

คน 40,436 

 

   3. รายละเอียดตัวชีวั้ด 
ประเด็น รายละเอียด 

ตัวช้ีวัด 1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
คำอธิบาย อัตราดังกล่าว จำกัดเฉพาะในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานที่กำลังศึกษาหรือได้รับบริการการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
b จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 12-15 ปี 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100 
แหล่งข้อมูล สนผ. 
ตัวช้ีวัด 2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความ
จำเป็น 

ค่าเป้าหมาย 3,315,554 คน 
คำอธิบาย 1. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม 
ตามความต้องการจำเป็น หมายถึง ผู้เรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ หรือ
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับประเภทความ
พิการตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
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ประเด็น รายละเอียด 
Education Program: IEP) 
3. ผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น หมายถึง ผู้เรียนด้อยโอกาสที่อยู่ใน
สภาวะยากลำบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป เนื่องจากประสบ
ปัญหาต่าง ๆ และได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ และพ่ึงพาตนเองได้  

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนผู้เรียนพิการในสถานศึกษาที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา 
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความ
ต้องการจำเป็น  
b จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสในสถานศึกษา ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา 
c จำนวนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดท่ีเข้าเรียนในสถานศึกษา  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล a+b+c 
แหล่งข้อมูล สนผ./ สศศ. 
ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 
คำอธิบาย 1. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
2. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่พิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรอง
นักเรียนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน 
3. เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน คือ เงินงบประมาณ      
ที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐาน    
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนจบการศึกษาภาคบังคับและ
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น  

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน 
b จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100 
แหล่งข้อมูล สนผ. 
ตัวช้ีวัด 4 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ

ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬา)  

ค่าเป้าหมาย สวก.= 3,246 คน    สบว.= 28,440 คน  ศบศ.= 8,750 คน     
คำอธิบาย - ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพดังกล่าว หมายถึง ผู้เรียนที่เรียน

ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ผู้ เรียนในห้องเรียนพิเศษ 
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ประเด็น รายละเอียด 
ผู้ เรียนภายใต้โครงการ   ที่ส่ งเสริมการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์  
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
- ผู้ เรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หมายถึง นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงผ่าน
มาตรฐานค่าย สอวน. 
- ผู้ เรียนภายใต้ โครงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถทัศนศิลป์  นาฏศิลป์  ดนตรี กีฬา หมายถึง นักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ที่ผ่านการคัดกรองเข้า
รว่มโครงการและกิจกรรม ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และตามความ
ถนัด ตามกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    1. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ของโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนดนตรี 19 โรงเรียน จำนวน 1,840 คน (ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564) นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 387 คน และ ม.4 จำนวน 188 
คน (ปีการศึกษา 2565)) 
    2. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้าน
นาฏศิลป์  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 160 คน 
   3. นักเรียนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 9 โรงเรียน 
จำนวน 1,246 คน 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 12 แห่ง จำนวน 
8,640 คน 
b จำนวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 220 โรง จำนวน 19,800 คน 
c จำนวนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา   จำนวน 3,246 คน  
d จำนวนนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงผ่านมาตรฐานค่าย สอวน. (โรงเรียนศูนย์ฯ 
สอวน. 136 โรงเรียน จำนวนครูวิทยากรและนักเรียนรวม 8,750 คน) 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล a+b+c+d 
แหล่งข้อมูล สวก. / สบว. / ศบศ.  

   4. แนวทางการพัฒนา 
   1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา  
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ  
จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
   2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
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   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสาน
ช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และ
แนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
   4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก 
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ  
และเด็กด้อยโอกาส  
   5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทางการศึกษา 
   6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 3.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  1. เป้าหมาย 

1.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมือง 
ที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

2.  ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21   

3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม  
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) โดย เฉพาะ SDG เป ้าหมายที ่ 4  การศ ึกษาที ่ม ี
คุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
    2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 
ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90 

3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 80 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ร้อยละ 40 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา       
และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้

ร้อยละ 90 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน       
ตามพหุปัญญา  

ร้อยละ 10 

8. ร้อยละของนั ก เรี ยนที่ ได้ รับ การคั ดกรองเพ่ื อ พั ฒ น า 
พหุปัญญารายบุคคล  

ร้อยละ 10 

   
   3. รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย นักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หมายถึง นักเรียน

ปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับดีขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
b จำนวนนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100  
แหล่งข้อมูล - ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์   ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน 
- สพป. รายงานผลในระบบ e-MES (Electronic Monitoring and Evaluation 
System)  
- สวก. (ทำรายงานวิจัยแบบปีเว้นปีการศึกษาโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักเรียนอนุบาลปี
ที่ 3 ) - สตผ. (สพป.รายงานในระบบ e-MES ทุกปี) 

ตวัชี้วัด 2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
คำอธิบาย นักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี

ขึ้นไปหมายถึง นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ที่เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 
ประการ ได้แก่ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ชื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 
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ประเด็น รายละเอียด 
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 
และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป  
b จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100 
แหล่งข้อมูล สวก. 
ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย 1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การดำเนินกิจกรรม/โครงการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
2. คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้อง  กับศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. ในเรื่องทักษะ  การเรียนรู้ (Learning Skill)  คือ การเรียนรู้ 3Rs8Cs ดังนี้ 
3Rs  
   1. Reading คือ สามารถอ่านออก 
   2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้ 
   3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ 
8Cs 
   1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
   2. Creativity and innovation คือ การคดิอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
   3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม          
และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
   4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็น
ทีม และภาวะความเป็นผู้นำ 
   5. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสาร            
และการรู้เท่าทันสื่อ 
   6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 
   7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
   8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (245 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 10 
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ประเด็น รายละเอียด 
โรงเรียน เท่ากับ 2,450 โรงเรียน) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ร้อยละ 80 
b จำนวนนักเรียนทั้ งหมดในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100   
แหล่งข้อมูล สวก.  โดยมีกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลดังนี้ 

1. สพป./สพม. ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามกิจกรรมที่กำหนด และ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ KRS) 
2. สพป./สพม. แนบไฟล์ข ้อม ูล  (.docx พร้อม .pdf/.xls/ ฯลฯ) และไฟล์
ภาพถ่าย หรือวีดิทัศน์ (ถ้ามี) ส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ KRS) 
3. สพฐ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 

ตัวช้ีวัด 4 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40  
คำอธิบาย ค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ    ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 โดย ชั้น ป.6 และ ม.3 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในส่วนชั้น ม.6 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ข้อมูลที่ใช้ 1. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ O-NET  ชั้น ป.6 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ O-NET  ชั้น ม.3 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
3. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ O-NET  ชั้น ม.6 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าข้อมูลที่คำนวนโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
แหล่งข้อมูล สทศ. 
ตัวช้ีวัด 5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับ 

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทาง  
ด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
คำอธิบาย ข้อมูลของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน

ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือผ่านการสอบวัด
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ประเด็น รายละเอียด 
ระดับ CEFR 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมของ สพฐ. ที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือผ่านการสอบ CEFR อย่างใด
อย่างหนึ่ง 
b จำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมของ สพฐ. 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100 
แหล่งข้อมูล ศบศ. 
ตัวช้ีวัด 6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความ

พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติ ตามโครงการ PISA 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
คำอธิบาย - สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  
- การได้รับการเตรียมความพร้อม หมายถึง การนำนักเรียนเข้าใจงานระบบ PISA 
STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาเผยแพร่ และให้บริการ 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความ
พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติ ตามโครงการ PISA 
b จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100 
แหล่งข้อมูล สทศ. 

(ข้อมูลจากฐานระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และหลักฐานร่องร่อยการ
ทำแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียน) 

ตัวช้ีวัด 7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 
คำอธิบาย - พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎีพหุปัญญา   

แบ่ งออกเป็น   8 ด้าน ได้แก่   ปัญญาด้านภาษา  (Linguistic Intelligence)  
ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิ ตศาสตร์  (Logical– Mathematical Intelligence)  
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual–Spatial Intelligence) ปัญญาด้านร่างกายและ
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  (Bodily–Kinesthetic Intelligence)  ปั ญ ญ า ด้ า น
ดนตรี (Musical Intelligence)  ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์  (Interpersonal 
Intelligence)  ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
และปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 
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ประเด็น รายละเอียด 
- การจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการ / โครงงาน รวมถึงการจัดห้องเรียน
พิเศษประเภทต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้มีความสามารถพิเศษ 8 
ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา ได้แก่  
1. ความสามารถพิเศษด้านภาษา (Verbal/Linguistic Abilities) รวมถึงการ
พัฒนาเด็กผู้มีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศผ่านการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
2. ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical/Rembolic Abilities) 
3. ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Science/Realistic Abilities) 
4.ความสามารถพิ เศษด้ าน เครื่องกลและอิ เล็ กทรอนิ กส์  (Mechanical/ 
Electronics Abilities) 
5. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ (Artistic/Spatial Abilities) 
6. ความสามารถพิเศษด้านการได้ยิน (Sonance/Auditory Abilities)  
7. ความสามารถพิ เศษด้านการเคลื่ อนไหวกล้ามเนื้ อ  (Somatic/Bodily 
Abilities) 
8. ความสามารถพิ เศษด้ านสั งคมและอารมณ์  (Social and Emotional 
Abilities) 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา รวมถึง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรง โรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 220 โรง 
โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 2,200 โรง โรงเรียนซึ่งจัดให้มีการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบ่งเป็น EP 211 โรงรียน, MEP 420 
โรงเรียน , IEP 11 โรงเรียน 
โรงเรียนซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน จำนวน 1,452 
โรงเรียน และจำนวนสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุ
ปัญญา  
b จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100  
แหล่งข้อมูล สวก. / สบว. / ศบศ. / สนผ. 
ตัวช้ีวัด 8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 
คำอธิบาย - พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎีพหุปัญญา   

แบ่งออกเป็น  8 ด้าน ได้แก่  ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 
ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  (Logical Mathematical Intelligence) 
ปัญญาด้านมิตสิัมพันธ์ (Visual–Spatial Intelligence) ปัญญาด้านร่างกาย 
และการเคลื่อนไหว (Bodily–Kinesthetic Intelligence)  ปัญญาด้านดนตรี 
 (Musical Intelligence)ปัญญาด้านมนษุย์สัมพันธ์  (Interpersonal 
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ประเด็น รายละเอียด 
Intelligence)  ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
และ ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 
- ความสามารถพิเศษ หมายถึง ความสามารถที่โดดเด่นของบุคคลด้านใด      
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเหนือบุคคลในวัยเดียวกันซึ่งอาจเป็นความสามารถ      
ทางสติปัญญาความสามารถทางวิชาการเฉพาะด้าน จำแนกออกเป็น  8 ด้าน 
ได้แก่  
1. ความสามารถพิเศษด้านภาษา (Verbal/Linguistic Abilities) 
2. ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical/Rembolic Abilities) 
3. ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Science/Realistic Abilities) 
4. ความสามารถพิเศษด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ (Mechanical/Electronics 
Abilities) 
5. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ (Artistic/Spatial Abilities) 
6. ความสามารถพิเศษด้านการได้ยิน (Sonance/Auditory Abilities)  
7. ความสามารถพิ เศษด้านการเคลื่ อนไหวกล้ามเนื้ อ  (Somatic/Bodily 
Abilities) 
8. ความสามารถพิ เศษด้ านสั งคมและอารมณ์  (Social and Emotional 
Abilities) 
- การคัดกรอง หมายถึง ผลการสำรวจจากการคัดกรองผ่านโปรแกรมสำรวจแวว
ความสามารถพิเศษที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาขึ้น 
- การพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล หมายถึง การนำแนวทางการพัฒนาพหุปัญญา 8 
ด้าน ไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามผลการคัดกรองผ่านโปรแกรมสำรวจแวว
ความสามารถพิเศษที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาขึ้น 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองด้วยระบบสำรวจแววความสามารถ
พิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามระดับชั้น (ป.3-6 และ ม. 1-6) 
b จำนวนนักเรียนระดับชั้น ป 3- ม.6 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100  
แหล่งข้อมูล สวก. 

 
 
   4. แนวทางการพัฒนา 
   คุณภาพผู้เรียน 
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
   2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)  
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   3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
   4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life 
& Learning 
   5. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้ เรียน เพ่ือพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
   คุณภาพครู 
   6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning / 
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
   7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอน 
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้  
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
   8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
   หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
   9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building , 
Creative Education   
   10. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) 
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ 
ด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ  (Performance-based Assessment) และ 
การประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 
   11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
   12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล 
   13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  
   14. บู รณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชี พ  
หรือการมงีานทำตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
   15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
   16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิ เทศการศึกษา และการสอนงาน  
ของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 
   17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
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 3.2.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 1. เป้าหมาย  

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
สถานศ ึกษ ามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการบริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและ 
เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

3.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

 4.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ   

ที่เป็นดิจิทัล 
ร้อยละ 80 

2 สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

สัดส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของโครงการของหน่ วยงานในสั งกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่า
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 10 

 

 3. รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเด็น รายละเอียด 

ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย • หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าในสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส่วนกลาง) และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

• สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
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ประเด็น รายละเอียด 
• ระบบบริหารจัดการที ่เป็นดิจิทัล หมายถึง ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ 

อุปกรณ์ หรือแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน   และสถานศึกษา 4 ด้านได้ครบถ้วน ได้แก่ ด้านบริหารงาน
ทั ่ว ไป  ด ้านแผนงาน   และงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ           
ด้านวิชาการ 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ มีระบบบริหารจัดการที่ เป็นดิจิทั ล 
ได้ครบถ้วน 
b จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาท้ังหมดตามกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100  
แหล่งข้อมูล กพร. สทร. 
ตัวชี้วัด 2 สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก

การจัดการเรียนการสอน  
ค่าเปา้หมาย สัดส่วน 3 : 2 
คำอธิบาย • เวลาของครูในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ภาระของครูในการจัด     

การเรียนการสอนโดยตรงต่อนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดในมาตรฐานงาน 
หรือเวลาที่ใช้ในภาระงานเพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

• งานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ภาระงานอ่ืน ๆ      
ที่นอกเหนือจากเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอน  

ข้อมูลที่ใช้ a ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
b ระยะเวลาที่ใช้นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
c ระยะเวลาทั้งหมดที่ครูใช้ในโรงเรียน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล a : b  
แหล่งข้อมูล กพร. 
ตัวช้ีวัด 2 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่ลักษณะ

พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย 1. สถานศึกษาในพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง สถ านศึกษานำร่อง      

ในพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดระยอง 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 
และจังหวัดนราธิวาส 
2. สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษ กลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ 
3. สถานศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน โดยตั้งอยู่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
กาญจนบุรี นราธิวาส หนองคาย นครพนม ตราด สงขลา ตาก สระแก้ว และ
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ประเด็น รายละเอียด 
มุกดาหาร รวมถึงสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ใน 3 
จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา  
b จ ำน วน สถาน ศ ึกษ า ใน เขต พื ้น ที ่ล ักษ ณ ะพ ิเศษ ที ่ได ้ร ับ ก า รพ ัฒ น า
ประสิทธิภาพ    การจัดการศึกษา 
c จำนวนสถานศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
d จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a+b+c/d) * 100 
แหล่งข้อมลู สบน. / สนผ. / สมป. 

(ศึกษาจากการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครการจากการ
สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
สื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามบริบทของโรงเรียน รวมถึง
การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้) 

ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

คำอธิบาย หน่วยงานในสังกัด สพฐ. หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อมูลที่ใช้ 1. ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าข้อมูลจากระบบการประเมิน ITA Online 

แหล่งข้อมูล สนก. (ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
สพท. (ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษา) 

ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 
คำอธิบาย 1. โครงการของหน่วยงานในสังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพื้นฐานหมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีการดำเนินการและนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
2. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง การนำผลการ
ดำเนินงานโครงการไปเปรยีบเทียบกับค่าเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติที่สอดคล้องกับ
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ประเด็น รายละเอียด 
โครงการนั้น ๆ  
 

ข้อมูลที่ใช้ a จำนวนโครงการที่มีการดำเนินการและนำเข้าข้อมูลจากระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทีบ่รรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติที่สอดคล้องกับโครงการนั้น ๆ  
b จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (a / b) * 100 
แหล่งข้อมลู สตผ. (นำผลการดำเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่สอดคล้องกับโครงการนั้น ๆ) 

 4. แนวทางการพัฒนา 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
ของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ 
กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะ
กลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ในทุกมิติ  
 2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
 3. ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
 4. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก  
และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสรับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 
 8. ส่ งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มี วัตถุประสงค์ เฉพาะและพ้ืนที่ พิ เศษ  
อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 9. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
ในระบบประกันคุณภาพ 
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 การบริหารจัดการ 
 11. จั ดสรรงบประมาณ และทรัพยากรด้ านการศึกษาในการขับ เคลื่ อนนโ ยบาย  
ตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจายอำนาจ 
การบริหารและงบประมาณไปสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรม  
ที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง และติดตามประเมินผล 
 12. สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เหมาะสม 
 13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 14. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางกลยุทธ์
องค์กร การมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงานและการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลา กรในสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้าง
เครือข่ายการทำงาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 
 15. บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงาน อ่ืนของครูที่ ไม่ ใช่การสอน  
และบริหารอัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 16. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 17. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 18. บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-
based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน 
 โดยสรุปแล้ว แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนใน 4 กลยุทธ์หน่วยงาน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเป็น
กรอบในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนในระดับต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 2  
ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ของการดำเนินงานได้กำหนดประเด็นสำคัญโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ ตัวชี้วัด 
แนวทางในการดำเนินการ และแผนงาน/โครงการ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ศกึษาวิเคราะห์บริบท      
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี    
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายรัฐบาล  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2560-2579   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณพ.ศ.2565 และนโยบายจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เน้นความพร้อม และการ
สร้างความเข้มแข็ง ของระบบการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร บูรณาการการบริหาร
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญในด้านความโปรงใส ถูกต้อง มีคุณธรรม 
รวมทั้งการกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนรวมรับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างเป็นระบบโดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 การบริหารจัดการขับเคลื่อนภารกิจงานภายใต้กรอบ
นโยบาย 4 ด้าน  “Q  POM Model” ดังนี้  

1. ด้านคุณภาพ   (Quality) 
         นักเรียน  
         1.1 ส่งเสริม พัฒนา นักเรียนให้มีสมรรถนะและทักษะองค์ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ด้านการ
อ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ        เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งชัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
         1.2 ส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ 1 กีฬา 1 ดนตรี 1 อาชีพ 
         ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         1.3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ในตำแหน่งอย่างมืออาชีพ 
      มุ่งม่ันตั้งใจจัดการเรียนการสอนให้กับศิษย์อย่างเต็มความรู้ เต็มความสามารถ 
         1.4  ครูได้รับการพัฒนา 5 เรื่อง ประเทืองปัญญา และ 1 คน 1 นวัตกรรม  บุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ 
                การศึกษาได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ประเทืองปัญญา 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         1.5  พัฒนาผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและ SMARTS 
          S  Skill       :  ทักษะ/ความสามารถ 
        M  Management     :  ความสามารถในการบริหารจัดการ 
         A  Attitude            :  การมีเจตคติที่ดี 
          R  Responsibility    :  ความรับผิดชอบ 
                  T  Team                :  การสร้างทีมงานที่ดี   
         S  Social Quotient  :  ความฉลาดทางสังคม  
         1.6 สร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
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         สถานศึกษา 
         1.7 พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
         1.8 สถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัย Safety Office  และเป็น Resort office  
         1.9 ส่งเสริม สนับสนนุสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID – 19) 
          ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมซีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
          2. ร้อยละ  80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา  ด้านดนตรี  ด้านอาชีพ 
 3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ทางวิชาชีพ       
ในตำแหน่งได้อย่างมืออาชีพ       
 4. โรงเรียนในสังกัดมีห้องเรียนคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครบทุกโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียน
ละ 1 ห้องเรียน 
 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID – 19) 

2. ด้านการมีส่วนร่วม (participation) 
        2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสถานศึกษา มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังภายในและภายนอก  
     ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
           1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  และสถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากเครือข่ายในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน    

3. ด้านโอกาส (Opportunity) 
3.1 ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้เข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการเรียนต่อในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          3.2 ส่งเสริม สนับสนนุระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ออกกลางคัน และป้องกันภัยคุกคามในด้านต่างๆ 
          3.3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ เพ่ือต่อยอดการประกอบอาชีพและการมี
งานทำ     
     ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

         1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ  
         2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพต่อยอดการประกอบ
อาชีพและการมีงานทำ   

4. ด้านคุณธรรม (Moral) 
 4.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  บนพื้นฐานความเป็นไทย มีความกตัญญู  
รู้หน้าที ่มีคุณธรรม และรู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
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4.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

       ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ 8 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย มีความ 

กตัญญูรู้หน้าที่มีคุณธรรม และรู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์  (Strategy) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา Q POM MODEL ให้บรรลุเป้าหมาย 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ 

จุดเน้นที่ 1  Resort office  จัดบรรยากาศในสำนักงาน และสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และปฏิบัติงาน 
          จุดเน้นที่ 2  Safety office  สร้างความปลอดภัย ระบบดีมีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา 

จุดเน้นที่ 3  1 โรงเรียน 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5 หน่วยงานสร้างสรรค์ 
ขึ้นไป 
          จุดเน้นที่ 4  โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้จัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่าน การเขียน และขับเคลื่อนห้องเรียน                         
คุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
 จุดเน้นที่ 5  ครู 1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 กลุ่ม 1 ปี 1 นวัตกรรม                   
คุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 จุดเน้นที่ 6 พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ สร้างศักยภาพของโรงเรียน พัฒนาผู้เรียน มีทักษะ          
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 จุดเน้นที่ 7  สร้างจุดขายที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับของชุมชน พัฒนาโรงเรียนให้มี
จุดเด่น 
 จุดเน้นที ่8  ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ 
 จุดเน้นที่ 9  บริหารจัดการโดยใช้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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                                  วิสัยทัศน ์:Vision 

                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 
สร้างโอกาสทางการศึกษา   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  
บนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 

พันธกิจ : Mission 
           1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีความเป็นไทย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะ 
การทำงานและทักษะอาชีพที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต  
           3. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
           4. ส่งเสริม สนับสนนุการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ : Goal 
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ 

สติปัญญาเหมาะสมกับวัย  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ มีทักษะชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นกลไก 
ขับเคลื่อนการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย 

ค่านิยม : Values 
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 

สโลแกน : Slogan 

ทำให้ดีกว่าเดิม เพิ่มเติม คือ “คุณภาพ” 
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เอกลักษณ์  :  Uniqueness 

บริการฉับไว  มั่นใจในคุณภาพ 

                             อัตลักษณ์  : Identity         
 

S  -  Smile & Mind Service       บริการด้วยใจ  ประทับใจด้วยรอยยิ้ม 
M  -  Morality          มีคุณธรรม 
A  -  Accountability / Attitude   ความรับผิดชอบต่อหน้าที่/มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน 
R  -  Respectful     มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
T  -  Teamwork       การทำงานเป็นทีม   
S  -  Social Quotient            ความฉลาดทางสังคม 

 
กลยุทธ์ : strategy 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ได้กำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

          กลยุทธ์ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          กลยุทธ์ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 1. เป้าหมาย  

 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
 2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิ 
คุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหมทุ่กรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผนมาตรการในการจัดการภัยพิบัติภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบ
ความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 

ร้อยละ 80 
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  3. แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคาม ภัยยาเสพติด  ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดา้นสิ่งแวดล้อม  
ทีเ่กี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  
 4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital 
Life & Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัย 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
 5. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ที่ปลอดภัย      
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
 6. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่าง
ทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) 
ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  1. เป้าหมาย  

1.  เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ

ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
5.  เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

  2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 70 
2 จำนวนผู้ เรียนที่ เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ      

ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 

คน 662 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 
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    3. แนวทางการพัฒนา 
   1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา  
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ  
จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
   2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสาน
ช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้      
และแนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
   4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก 
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ  
และเด็กด้อยโอกาส  
   5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทางการศึกษา 
   6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  1. เป้าหมาย 

1.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้
สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

2.  ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ      
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม          
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) โดย เฉพาะ SDG เป ้าหมายที ่ 4  การศ ึกษาที ่ม ี
คุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

    2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 
ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนา 

การจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 80 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ร้อยละ 40 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา       
และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)     
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการ
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน      
ตามพหุปัญญา  

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล  

ร้อยละ 10 

   
   3. แนวทางการพัฒนา 
   คุณภาพผู้เรียน 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะจำเป็นของโลกในศตวรรษ 
ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
   2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)  
   3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทกัษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
   4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life 
& Learning 
   5. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้ เรียน เพ่ือพัฒนา            
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
   คุณภาพครู 
   6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning / 
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
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   7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้        
และทักษะในสังคม ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
   8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
ของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
   หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
   9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน          
และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education, Competency Building, 
Creative Education   
   10. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)  
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วย
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมิน 
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 
   11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
   12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล 
   13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  
   14. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมี
งานทำตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
   15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
   16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครู      
พ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 
   17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)      
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 1. เป้าหมาย  

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงาน เขตพื้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.  สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและ 
เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
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3.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

 4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ   

ทีเ่ป็นดิจิทัล 
ร้อยละ 80 

2 สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ   
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

สัดส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที ่

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของโครงการของหน่วยงาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม       
ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 10 
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ส่วนที่ 4 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        71 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        72 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        73 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        74 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        75 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        76 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        77 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        78 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        79 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        80 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        81 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        82 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        83 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        84 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        85 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        86 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        87 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        88 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        89 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        90 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        91 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        92 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        93 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        94 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        95 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        96 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        97 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        98 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        99 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        100 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        101 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        102 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        103 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        104 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        105 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        106 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        107 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        108 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        109 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        110 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        111 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        112 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        113 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        114 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        115 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        116 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        117 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        118 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        119 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2           120     
120 

 ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี      

เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือส่งมอบผลผลิต กำรให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำน        
ที่ เกี่ยวข้อง  โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำร กำรติดตำมประเมินผล           
และรำยงำนภำยใต้งบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรให้ตำมกลยุทธ์   
รำยกิจกรรมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนอ่ืน 
เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจสู่เป้ำหมำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จึงก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ ปัจจัยควำมส ำเร็จ และกระบวนกำรน ำแผน            
สู่กำรปฏิบัติดังนี้  

แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
1. จัดสรรเป็นงบบริหำรจัดกำร (งบประจ ำ) จ ำนวน 13 รำยกำร 
2. จัดสรรให้กลุ่มที่เสนอโครงกำร/กิจกรรม ที่ต้องด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร        

ให้เป็นไปตำมนโยบำย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ 
เขต 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยกำร
พิจำรณำจัดสรรจะค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำของผลที่ได้รับใช้งบประมำณตำมมำตรกำรประหยัดควำมเหมำะสม 
หรือควำมจ ำเป็น ในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

3. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร/ 
กิจกรรม ที่จ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่หรือขับเคลื่อนตำมนโยบำย 
              4. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกจังหวัดฉะเชิงเทรำ ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ          
และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ และหน่วยงำนอ่ืนส ำหรับบริหำรจัดกำรเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์       
กำรพัฒนำจังหวัดฉะเชิงเทรำ หรือตำมวัตถุประสงค์ ของกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละรำยกำรให้บริหำร
จัดกำรให้สอดคล้องกับเงื่อนไข/แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่หน่วยงำน
เจ้ำของงบประมำณก ำหนดตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ก ำหนดมำตรกำรและ 

แนวทำงกำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
และลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่จะผลักดันกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  สอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรี กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม  2564 ซึ่งก ำหนดเป้ำหมำย
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ในภำพรวมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 93 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 98 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75        
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ร้อยละ 100 
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  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
เร่งรัด กำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมค ำสั่งที่ 25/2565 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 
โดยมีมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งรำยงำนปัญหำอุปสรรคจำก
กำรด ำเนินงำนที่ไม่เป็นไปตำมแผน หรือกำรปรับแผนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
อย่ำงช้ำก่อนสิ้นไตรมำส 
   ทัง้นี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมบริหำรจัดกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณ ตำมปฏิทิน 
กำรด ำเนินงำนโดยเคร่งครัด และเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 16 สิงหาคม 2565  ยกเว้น 
กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมำณภำยหลังให้เร่งด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน วันที่ 12 
กันยายน 2565 หำกมีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตำมปฏิทินที่ก ำหนด ให้เสนอขออนุมัติ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  เป็นกรณี ๆ ไป                                               
 

ปัจจัยความส าเร็จ  
                     1. ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญและกำรมี    
ส่วนร่วม ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงำนได้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค ์เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                     2. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง  
(Change Management) แผนจัดกำรควำมรู้(KM Action Plan) เพ่ิมขีดสมรรถนะด้ำนสำรสนเทศ ICT        
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน รวมถึงเพ่ิมสมรรถนะบุคลำกรมุ่งให้หน่วยงำนทุกระดับ       
ได้มำตรฐำน  
                     3. เชื่อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน 
                     4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
                     1. สื่อสำรทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำง
ทั่วถึง  
                     2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพ
หลัก เจ้ำภำพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  
                     3. วิเครำะห์ เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพื่อก ำหนดกลยุทธ์  
และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์  

4. ด ำเนินงำน กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด  
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น 

รูปธรรม โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี กำรประเมินผลระหว่ำงปี รำยไตรมำส และกำรประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ รวมถึงน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำในปีต่อไปตำมวงจร PDCA  

6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปสีู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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การติดตามประเมินผลและรายงาน  
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ก ำหนดปฏิทินกำรติดตำม

ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน รำยไตรมำส ปีละ 4 ครั้ง ดังนี้  
               ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน (ตุลำคม 2564 – ธันวำคม 2564) ภำยในวันที่ 14 มกรำคม 2565 
               ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) ภำยในวันที่ 12 เมษำยน 2565 

     ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2564 – มิถุนำยน 2565) ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2565 
     ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565) ภำยในวันที่ 14 ตุลำคม 2565 

 
เพ่ือประมวลผลภำพรวมรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงพัฒนำงำน
ตลอดจนใช้เป็นสำรสนเทศในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณต่อไป นอกจำกนี้ กำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดปฏิทินเป็นรำยโครงกำร จะเป็น
ข้อมูลที่ส ำคัญประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ  เขต ๒ 

ที ่๓๗๕/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ทบทวน ปี ๒๕๖๕) 
------------------------------ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒  มีภำรกิจในกำรจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
(ทบทวน ปี ๒๕๖๕) เพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี          
ส่วนร่วมและใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบำยของ
รัฐบำล กรอบทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ นโยบำย กลยุทธ์ และจุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ตลอดจนควำมต้องกำรจ ำเป็น
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม                
ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถน าแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและ
เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕  และแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ทบทวนปี ๒๕๖๕) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ  เขต ๒  ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนและคณะกรรมกำร ดังนี้ 

๑. ที่ปรึกษำ 
        ๑.๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
        ๑.๒ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ทุกคน 

มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ.๒๕๖๕  และแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ทบทวน ปี ๒๕๖๕) พร้อมแก้ไข
ปัญหำอุปสรรคท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรปฏิบัติงำน 

๒. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
      พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ทบทวน ปี ๒๕๖๕) 
         ๒.๑ นำงดุจดำว  โตบำงป่ำ              ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒                 ประธำนกรรมกำร 
         ๒.๒ ว่ำที่ร้อยโทศุภวัชร  ช ำนำญนำค  รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒               รองประธำนกรรมกำร 
         ๒.๓ ว่ำที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน    รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒                        กรรมกำร  
         ๒.๔ นำยพงศ์สันต์  โตเจริญ          รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒                        กรรมกำร 
         ๒.๕ นำยกมล  วุ่นหน ู     กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       กรรมกำร 
                                                       ของรัฐ ก.ต.ป.น. 
         ๒.๖ นำงหัตถยำ  อิทธิคม     กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    กรรมกำร  
                                                       ของเอกชน ก.ต.ป.น.   
         ๒.๗ นำยสุนทร  วรังษี     ประธำนเขตคุณภำพกำรศึกษำ แปลงยำว ๒    กรรมกำร 
         ๒.๘ นำยอดุลย์  บุญช่วย    ประธำนเขตคุณภำพกำรศึกษำ รำชสำส์น     กรรมกำร 
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         ๒.๙ นำยศิรพงศ์  สำรโชต ิ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงตลำด                 กรรมกำร 
         ๒.๑๐ นำงกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน        กรรมกำร 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองขำหยั่ง      
         ๒.๑๑ นำงนัฐพร  วิเวกชำติ             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                  กรรมกำร 
         ๒.๑๒ นำยมำโนช  โคมเดือน           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ       กรรมกำร 
         ๒.๑๓ น.ส.บงกช  สงกรำนต์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์        กรรมกำร   
         ๒.๑๔ นำงจินตนำ  กฐินทอง           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                  กรรมกำร 
         ๒.๑๕ นำงณิชำภำ  วบิูลย์    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
                                                      ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  
         ๒.๑๖ นำงคุณัญญำ  ใสสุก             นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน กรรมกำร 

            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี               
            สำรสนเทศฯ  

         ๒.๑๗ นำงชิดชญำ  ฆงัคะรัตน์         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
            ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู 
            และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     

         ๒.๑๘ นำงสำวกนกกำนต์  สิรกนก    นิติกรช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน                       กรรมกำร 
            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

         ๒.๑๙ นำงวรัชยำ  รักยศ   นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร
                                            ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน            
         ๒.๒๐ นำยบัญหำญ  เดชเฟ่ือง         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         ๒.๒๑ นำงภัทรวดี  เดชเฟ่ือง          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    
                                                     ช ำนำญกำรพิเศษ  
         ๒.๒๒ นำงหทัยกำญจน์  ส่องแสงจันทร์ นักวิเครำะห์นโยบำย                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
                                                      และแผนช ำนำญกำร   

  มีหน้ำที ่ทบทวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ทบทวน 
ปี ๒๕๖๕)  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕  ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย มำตรกำร        
และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและตำมควำมต้องกำรพัฒนำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 

๓.  คณะท ำงำนจัดท ำเอกสำร (ร่ำง) และเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕   
     เอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ทบทวนปี ๒๕๖๕) และกำรพัฒนำ 
     นวัตกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 
         ๓.๑ ว่ำที่ร้อยโทศุภวัชร  ช ำนำญนำค  รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒                 หวัหน้ำคณะท ำงำน 
         ๓.๒ นำยบัญหำญ  เดชเฟ่ือง            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                  คณะท ำงำน 
         ๓.๓ นำงหทัยกำญจน์  ส่องแสงจันทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           คณะท ำงำน 
        ๓.๔ นำงนบชุลี  เสำวนำ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร             คณะท ำงำน 
        ๓.๕ นำยคัมภีร์  ไกรลอ้มบุญ            นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร            คณะท ำงำน  
 
 

- ๒ - 
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        ๓.๖ นำงภัทรวดี  เดชเฟ่ือง       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
        ๓.๗ นำยคณิศร์  ค ำบุรี       เจ้ำพนักงำนธุรกำร           ผู้ชว่ยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

          มีหน้ำที ่จัดหำข้อมูล ประสำนงำน และจัดท ำรำยละเอียด จัดพิมพ์และท ำรูปเล่มเอกสำรแผน   
ปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ทบทวน            
ปี ๒๕๖๕)  ให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันตำมก ำหนดเวลำ และศึกษำ วิเครำะห์ กำรพัฒนำและกำรใช้งำน 
นวัตกรรมกำรบริหำรงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพ   

  ให้คณะท ำงำนและคณะกรรมกำรผู้มีหน้ำที่ตำมค ำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จลุล่วง บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๒๒  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๒  ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 

 

 

             (นำงดุจดำว  โตบำงป่ำ) 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 

- ๓ - 




