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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

สวนที่  4 

เปาหมายการพัฒนาการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563-2565 

   
 

ประเด็นกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

เปาประสงคท่ี 1 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมี

แรง จูงใจในการ พัฒ น าความรู  คุณ ธรรม 

จริยธรรม และทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบ

อาชีพสุจริตในอนาคต  

1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงความ รักในสถา บันห ลักของชาติยึดม่ัน           

การป กครองระบ อบ ป ระชาธิ ป ไตยอั น มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานความม่ันคง ดาน 1 ขอที่ 1 

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ

รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย             

ทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง  มีหลัก

คิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ  

มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และ

สังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม 

โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

2) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงการมีทัศนคติท่ี ดีตอบานเมืองมีหลักคิดที่

ถูกตองเป นพลเมืองดีของชาติ มี คุณ ธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมที่ พึงประสงค มีคุณธรรม  

อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ

ตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย 

สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และ

รักษาศีลธรรม 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานความม่ันคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาน 1 ขอที่ 1 



   57 
 

   แผนพัฒนาการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. -2565                                                                                                                         

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจและมีความพรอม 

สามารถรับ มือกับภั ยคุกคามทุกรูปแบบท่ี มี

ผลกระทบ ตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด 

ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การค าม นุษ ย  อ าชญ ากรรม ไซ เบ อร  และ                

ภัยพิบัติตาง ๆ 

3) รอยละของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามที่ มี

ผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด 

ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉิน  และภั ย คุกคาม รูปแบบ ใหม 

ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับ

ผลกระทบจากภัยดังกลาว 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานความม่ันคง ดาน 1 ขอที่ 1 

 4 )  ร อ ย ล ะข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า  ที่ น อ ม นํ า                          

พ ระบ รม ราโช บ ายด า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา

ผู เรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่

กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานความม่ันคง ดาน 1 ขอที่ 1 

 5) รอยละของสถานศึกษา ที่ จัดบรรยากาศ

ส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานความม่ันคง ดาน 1 ขอที่ 1 
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ประเด็นกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ ดี

ตอบานเมือง มีหลักคิด ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

เปาประสงคท่ี  2  นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 

แ ล ะระดั บ ก า ร ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน ทุ ก ค น                         

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

1) รอยละของผู เรียนมีความเปนเลิศทางดาน

วิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษที่ 21 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 15 

ดานการสราง

ความสามารถ    

ในแขงขัน 

ดาน 2 ขอที่ 2 

1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่

จําเปนใน  ศตวรรษท่ี 21  

2. ผู เรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและ    

ความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ              

เปนนักคิด เปนผูสรางนวตักรรม เปนนวัตกร 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับ

นานาชาติ 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคลอง

กับทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุน

ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐาน 

2) ร อ ยละ ผู เรี ยนระ ดับ มั ธยม ศึกษ าผ าน             

การประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง  

การอาน (Reading Literacy) ดานการรูเร่ือง

คณิตศาสตร  (Mathematical Literacy) และ

ด า น ก า ร รู เรื่ อ ง วิ ท ย าศ า ส ต ร  (Scientific 

Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 15 

ดานการสราง

ความสามารถ    

ในแขงขัน 

ดาน 2 ขอที่ 2 

3) รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาส

เขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาต ิ

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 6 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 9 

ดานการสราง

ความสามารถ    

ในแขงขัน 

ดาน 2 ขอที่ 2 

4) รอยละผู เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญ    

ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษ               

ที่ 21 (3R8C) 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 
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ประเด็นกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

การเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมในแตละ

ชวงวัยและนําไปปฏิบัติได   

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะ

นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

6. ผู เรียนได รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํามีทักษะอาชีพ           

ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

7 . ผู เ รีย น ได รับ ก า รพั ฒ น า ให มี ศั กย ภ าพ                   

ในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกาย

และจิตใจ 

8. นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสราง

จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

5) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวชิาเพิ่มข้ึนจาก               

ปการศึกษาที่ผานมา 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 15 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 

6) นักเรียนอานไมออกเขียนไมไดลดลง ลดลง 

รอยละ 10 

ลดลง 

รอยละ 20 

ลดลง 

รอยละ30 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 

7) ร อ ยละของผู เรี ยน ท่ี จบ การศึกษ าชั้ น
ป ระถมศึกษาป ที่  6  มีทั กษะการเรียน รูที่
เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด 
และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพ             
ที่ สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนําไปปฏิบัติได 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 30 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 

 8) รอยละของผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐาน              

ในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 

ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ี

เปนพหุวัฒนธรรม 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 30 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 
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ประเด็นกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

 9) รอยละของผู เรียนทุกคนมี ศักยภาพใน    

การจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี 

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกาย

และจิตใจ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 

 10) รอยละของนักเรียน เรียนรูจากแหลงเรียนรู 

มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน 

ชุมชน เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการ

ขยะ และอนุรักษสิ่ งแวดลอมเพ่ือเปนแหลง

เรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 

ฯลฯ 

รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ดาน 5 ขอที่ 5 

 11)  นักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผาน

กระบวนการคดิมาประยุกตใชในโรงเรียนการ

จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

และชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 30 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 40 

ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ดาน 5 ขอที่ 5 

 

 

 
 
 



   61 
 

   แผนพัฒนาการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. -2565                                                                                                                         

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธที่ 2 เสริมสรางและขยายโอกาสทางการศึกษา 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

เปาประสงค ท่ี  3  ประชากรวัยเรียนทุกคน 

ไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางท่ัวถึง 

และเสมอภาค 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

โลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals 

for Sustainable Development) 

2. สถาน ศึกษากับองค กรปกครองท อ งถิ่ น 

ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับ

พ้ืนที่ รวมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษ ามี คุณ ภาพ  และมี มาตรฐาน          

ตามบริบทของพ้ืนที ่

4.  งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามี

เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพ

พ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ ต้ัง       

ของสถานศึกษา 

 

 

1) รอยละของผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนใน

สถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 

รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

ดาน 4 ขอที่ 4 

2) รอยละผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน

ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ 

และที่ต้ังของสถานศึกษา และความตองการ

จําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

ดาน 4 ขอที่ 4 

3) รอยละของผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ 

อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) 

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม 

เพียงพอ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

ดาน 4 ขอที่ 4 

4) รอยละของครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ 

อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) 

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู

ใหแกผูเรียน 

 

 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

ดาน 4 ขอที่ 4 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธที่ 2 เสริมสรางและขยายโอกาสทางการศึกษา 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

5. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา     

มีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง โดยคาํนึงถึงความจําเปนตามสภาพ

พ้ืนที่ภูมศิาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ัง 

ของสถานศึกษา 

6. งบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย และงบลงทุน 

แกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

7. นําเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) 

มาเปนเครื่องมือให ผู เรียนได มี โอกาสเขาถึ ง 

บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒ นาระบบการติดตาม สนับสนุนและ

ประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

 

5) รอยละสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี

มาตรฐานอยางเหมาะสมตามบรบิท ดาน

ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

ดาน 4 ขอที่ 4 

6) สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชเปน

เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแก

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

ดาน 4 ขอที่ 4 

7) สถานศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือและ

คุมครองนักเรยีนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

ดาน 4 ขอที่ 4 

8) สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลประชากรวัย

เรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการ

เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

ดาน 4 ขอที่ 4 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธที่ 3 เสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

เปาประสงคที่  4  ครู ผูบริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะท่ีเหมาะสม 

และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

1. ครูไดรับการพัฒนาองคความรูและทักษะ        

ในการส่ือสารที่สมรรถนะในการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2 . ผู บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ า มี ค ว าม ส าม ารถ           

ในการบริหารงานทุกด านให มีประสิทธิภาพ       

และเกิดประสิทธ ิ

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจ

ในการทํางานองคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีเก่ียวของ วางแผนและสรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสอดคลองกับ           

ความตองการของโรงเรียนและสังคม 

4. ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” 

ผู ให คําปรึกษาขอ เสนอแนะการเรียน รูหรือ

ผูอํานวยการการเรียนรู 

5. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 

1) รอยละของครูท่ีเข ารับการพัฒนาแลวมี

ความรูและเทคนิคใหม 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 30 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 40 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 

2) รอยละของการพัฒนาครูสงผลใหการจัดการ

เรียนการสอนของคร ู

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 30 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 40 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 

3) รอยละครูและบุคลากรมีความสามารถในการ

เปนแกนนําสรางเครือขายการพัฒนาคร ู

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 20 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 

4) รอยละครูและบุคลากรมีขวัญและกําลั ง      

ในการปฏิบัติงาน พึงพอใจในวชิาชีพ 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 30 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 40 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 

5) รอยละของครูผูสอนมีการเปลี่ยนบทบาท            

จาก “ครูผูสอน” เปน“Coach” ผู ใหคําปรึกษา

ขอ เสนอแนะการเรียนรูห รือ ผู อํ านวยการ         

การเรียนรู 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 70 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดาน 3 ขอที่ 3 



   64 
 

   แผนพัฒนาการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. -2565                                                                                                                         
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ประเด็นกลยุทธที่ 3 เสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

 6) รอยละของครูมีความคิดสรางสรรค สามารถ

พัฒนาสื่ อนวัตกรรมและดําเนินการจัดทํ า

งานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและ

บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 70 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ดาน 5 ขอที่ 5 

 7 )  ค รู ส า ม า ร ถ นํ า สื่ อ น วั ต ก ร รม ที่ ผ า น

กระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการ

จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

และชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 50 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 70 

ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ดาน 5 ขอที่ 5 
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ประเด็นกลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

เปาประสงคที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา มี ประสิ ทธิภาพ และเป นกลไกล

ขับเคลื่อน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูคุณภาพระดบั 

มาตรฐานสากล 

1 . ส ถาน ศึกษ า สพ ป . บ ริห าร จัดการโด ย              

มุ ง เน นการกระจาย อํ านาจการมี ส วน ร วม           

และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

2.โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก

และผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียนของนั ก เรียน              

ต่ํ ากวาค าเฉลี่ ยของประเทศได รับการแก ไข

ชวยเหลือ นิเทศ 

3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ

อยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐาน สพป.นม.3 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบการ

ชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร

จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง 

และตอเน่ือง 

 

1)  สพป.และ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 30 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 40 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

2) มีการพัฒนาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ เพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 70 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

3) มีกระบวนการขับ เค ล่ือนนโยบายไป สู       

การปฏิบัติ 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 70 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

4) มีผลงานที่แสดงถึงความสําเร็จตามนโยบาย

และสงผลดีตอการพัฒนาสถานศกึษา 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 70 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

ดาน 6 ขอที่ 6 

5) มีก าร กํ า กับ  ดู แล  ส ง เส ริม  ส นับ ส นุ น 

ชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษา 

 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 70 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติ 

โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียง

ลดลงอยางจริงจัง และตอเน่ืองนํามาประยุกตใช

ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑการผลิตและบริโภค 

สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนตํ่า 

สูชุมชนคารบอนตํ่า 

6) สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินภายใน เพิ่มขึ้น 

รอยละ 60 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 70 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

7) สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐานจาก

การประเมินคุณภาพภายนอก 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 90 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 100 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

8) มีรูปแบบวิธีการในการสงเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาการบริหารจัดการเครือขาย 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 15 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

9) สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา

คุณภาพ 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

10) มีเครือขายที่ มีผลการดําเนินงานที่ เปน

ประโยชนตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 15 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

 

ดาน 6 ขอที่ 6 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู 

การสรางจิต สํานึกด านการผลิตและบริโภค           

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทํา

ระบบสารสนเทศการเก็บขอ มูลดานความรู          

เร่ืองฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่ งแวดลอม ฯลฯ และ

สาม ารถ นํ าม าป ระ ยุกต ใช ใน ทุ ก โรง เรีย น        

ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทํา

ระบบสารสนเทศการเก็บขอ มูลดานความรู                

เร่ืองฉลากสี เขียวเพื่ อ ส่ิงแวดล อมฯลฯ และ

สาม ารถ นํ าม าป ระ ยุกต ใช ใน ทุ ก โรง เรีย น              

ตามแนวทาง Thailand 4.0 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑการผลิตและบริโภค 

สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนตํ่า 

สูชุมชนคารบอนตํ่า 

11) สถานศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจาก

เครือขาย 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 30 

ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

12) ความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ีมีตอ

การดําเนินงานของเครือขาย 

รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

13) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติ 

โรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน  

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 

14) สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบาย และจัด

กิจกรรมใหความรู ที่ ถูกตองและสรางจิตสํานึก

ดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริม

อาชีพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  การลดใชสารเคมี

จากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

 

 

 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ดาน 6 ขอที่ 6 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมาย สอดคลอง 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตร

ชาติ  

20 ป 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

นโยบาย 

สพฐ. 

5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน         

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา 

เปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN 

OFFICE) เพ่ือใหมีบรบิทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือ

สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6.สถานศึกษา มีนโยบายสงเสรมิความรูและสราง

จิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภค        

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชน           

เพ่ือลดปริมาณขยะ 

8. สถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS 

มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม  

9. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการทํานโยบาย

การจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

15)  สถานศึกษา มีการนําขยะมาใชประโยชน  

ในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ

และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด

ปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ดาน 5 ขอที่ 5 

16) สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบ   

ก า ร ล ด ป ริ ม า ณ ค า ร บ อ น ได อ อ ก ไซ ต                            

ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษา

และท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint  

ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ดาน 5 ขอที่ 5 

17) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา         

มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่

ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการ

จัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ดาน 5 ขอที่ 5 

 

 


