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 สวนท่ี 1 

บทนํา 
      

1. สภาพท่ัวไป 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ตั้งถนนสุขาภิบาล 14 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี  

จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย 30250  การติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท  044-445161, 044-449021  

โทรสาร 044-445161  ตอ 801  Website http://www.Korat3.go.th. มี พ้ืนที่บริการ 4 อําเภอ ประกอบดวย 

อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง อําเภอปกธงชัย และอําเภอวังน้ําเขียว ดังนี้ 

อําเภอครบุรี (Amphoe KhonBuri) คําขวัญอําเภอ น้ําตกวังเตา เขาจอมทอง สองเข่ือนงามล้ํา ถ้ําวัวแดง   

ศิลาแลงปรางคครบุ รี บารมีหลวงปูนิล มี เขตการปกครอง 12 ตําบล 152 หมูบ าน แยกเปน  5 เทศบาล                    

10 องคการบริหารสวนตําบล เดิมอยูในเขตปกครองของอําเภอกระโทก (อําเภอโชคชัยในปจจุบัน) ไดรับการยกฐานะ

เปนกิ่งอําเภอในป พ.ศ. 2450  ซึ่งขณะนั้นมีเขตการปกครองรวม 3 ตําบล ไดแก ตําบลแชะ ตําบลจระเขหิน และตําบล

สระตะเคียน ป พ.ศ. 2482 ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนอําเภอ และไดชื่อวา "อําเภอครบุรี" โดยใชชื่อตําบลหนึ่งมาเปน             

ชื่ออําเภอ คือ ตําบลครบุรี ซึ่งเดิมเปนตําบลหนึ่งของอําเภอปกธงชัย ตอมาไดรวมเขากับกิ่งอําเภอแชะ และตั้งเปน 

"อําเภอครบุรี" เพ่ือสะดวกในการติดตอราชการของประชาชน เพราะมีระยะทางใกลกวาโดยมีท่ีวาการอําเภอครบุรี  

ตั้งอยูที่ ก่ิงอําเภอแชะเดิม และในป พ.ศ. 2521 อําเภอครบุรี ไดมีการแยกออกไปเปนอีก 1 อําเภอ คือ อําเภอเสิงสาง  

ในปจจุบันคําวา "ครบุรี" แปลวาเมืองตนน้ํา หรือเมืองสายน้ําเพราะมีแควน้ําหลายสายจึงเรียกวา "เมืองสาครบุรี" ตอมา

คําวา "สาครบุรี" กรอนหายไป จึงเหลือคําวา "ครบุรี" มาตราบจนทุกวันนี้อําเภอครบุรี ตั้งหมูที่ 4 ตําบลแชะอยูทางทิศใต          

ของจังหวัดนครราชสีมา หางจากตัวจังหวัด 58 กิโลเมตรมีเนื้อที่คิดเปนพ้ืนที่ 1,748 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,150,000 ไร 

เปนพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติและเตรียมการสงวน 1,453.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 908,612.50 ไร และพื้นที่นอกเขตปาไม 

330.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 206,387.50 ไร ประชากรมีประชากรทั้งสิ้น 96,605 คน แยกเปน ชาย 47,441 คน       

หญิง 49,164 คน ทรัพยากรธรรมชาติอําเภอครบุรี มีแหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก ลํามูลบน ลําแชะ และลําหวยตางๆ

นอกจากนี้ ยังมีแหลงน้ํ าท่ีสรางขึ้นเอง ไดแก เขื่อนลํามูลบน เขื่อนลําแชะ เพื่อใชในการอุปโภคและประโยชน               

จากดานเกษตร มีพ้ืนท่ีปาไมสําคัญไดแก อุทยานแหงชาติทับลาน ปาสงวนแหงชาติ ปาครบุรี ปาดงอีจานใหญ 

อําเภอเสิงสาง (Amphoe Soeng Sang) คําขวัญอําเภอ เข่ือนลํ าปลายมาศ เที่ ยวหาดชมตะวัน              

ถิ่นมันหมอนไหม ผลไมพืชผัก ตะเคียนยักษทับลาน นมัสการหลวงปูสอน คําวาเสิงสาง หมายความวา "ใกลรุง" หรือ 

รุงอรุณ ประวัติความเปนมาของเสิงสางเปนตํานานพ้ืนบานของชาวอีสาน ความวา ทาวประจิต เจาเมืองกัมพูชา                 

ไดออกติดตามหานางอรพิมพที่เมืองพิมาย เม่ือไดพบกันแลวจึงพากันเดินกลับ แตมีเหตุตองพลัดหลงกัน และไดมาพบกัน

อีกครั้งที่หมูบานแหงหนึ่งตอนพระอาทิตยกําลังจะขึ้น จึงเรียกหมูบานนั้นวา "บานเสิงสาง" ซึ่งตอมาไดนํามาตั้งเปน

อําเภอ เดิมอําเภอเสิงสางเปนตําบลหนึ่ งของอําเภอครบุรี มีเขตการปกครอง 6 ตําบล 84 หมูบ าน แยกเปน              

2 เทศบาล 6 องคการบริหารสวนตําบล ตอมาเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2519 กระทรวงมหาดไทยไดยกฐานะทองที่ตําบล              

สระตะเคียน ขึ้นเปนก่ิงอําเภอเรียกวา "กิ่งอําเภอเสิงสาง" และไดยกฐานะเปนอําเภอเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2522 ตั้งอยู

ทางทศิตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดนครราชสีมา อยูหางจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 90 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 

1,197 ตารางกิโลเมตร หรือ 748,125 ไร อาณาเขตติดตอทิศเหนือติดตอกับอําเภอหนองบุนมาก จังหวัดนครราชสีมา 

และอําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย  ทิศใตติดตอกับอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ทิศตะวันออกติดตอกับ       
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อําเภอปะคํา อําเภอโนนดินแดง อําเภอโนนสุวรรณและอําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรมัย ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศสภาพพื้นที่ของอําเภอเสิงสางเปนที่ราบสูง มีภูเขาเตี้ยๆ ความสูงอยูระหวาง 

15 - 300 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีลําน้ําธรรมชาติไหลผานท่ีสําคัญ 1 สายคือลําปลายมาศ ซึ่งมีตนน้ํา        

เกิดจากเทือกเขาพนมดงเล็กไหลผานทองที่ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลสระตะเคียน ตําบลกุดโบสถ ผานไปเขตทองที่

จังหวัดบุรีรัมยและไหลไปบรรจบลําน้ํามูลที่อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรมีประชากรท้ังสิ้น 70,597 คน      

แยกเปน ชาย 34,959 คน หญิง 35,638 คน   

อําเภอป กธงชัย (Amphoe Pak Thong Chai) คําขวัญอําเภอ ลํ าพระเพลิง นํ้าใส ผาไหมเนื้ องาม           

ขาวหลามนกออก ถั่วงอกวังหมี หมี่ตะคุ  มีเขตการปกครอง 16 ตําบล 215 หมูบาน แยกเปน 6 เทศบาล             

12 องคการบริหารสวนตําบล เดิมปกธงชัยเปนเมืองโบราณตั้งแตขอมเรืองอํานาจ ท้ังนี้สันนิษฐานไดจากเขตอําเภอ       

ปกธงชัย มีซากปรักหักพังของปรางค หรือ เทวาลัยหลายแหงท่ีเปนศิลปกรรม และสถาปตยกรรมที่ขอมนิยมสราง     

ตามเมืองตางๆ ที่ตนปกครองอยูใหญบาง เล็กบาง ตามความสําคัญของแตละเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐาน    

ที่ปรากฏตามแผนที่ยุทธศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาไดปรากฏชื่อเมืองปก ตั้งอยูใกลเมืองนครราชสีมา ความสําคัญก็คือ 

เปนเมืองหนาดานทางทิศใตของเมืองนครราชสีมา เพ่ือเปนกองระวังหนา คอยสอดแนมขาศึก และคอยปะทะขัดขวาง

หนวงเหนี่ยวไมใหขาศึกยกทัพประชิดเมืองนครราชสีมาเร็วเกินไป เมืองปกในสมัยนั้นจึงถูกตั้งและเรียกวา“ดานจะโปะ” 

เชนเดียวกับ ดานเกวียน ดานจอหอ ดานขุนทด เปนตน พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว           

ทรงปรับปรุงระเบียบราชการปกครองเปนแบบเทศาภิบาล เมืองปกจึงถูกยุบลงเปนอําเภอปกธงชัย ขึ้นกับมณฑล

นครราชสีมา ที่ตั้งและอาณาเขตอําเภอปกธงชัย ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด อยูหางจากนครราชสีมา 32 กิโลเมตร           

ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (โคราช- ปกธงชัย-กบินทรบุร)ี มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้ 

ทิศเหนือติดตอกับอําเภอสูงเนิน และอําเภอเมืองนครราชสีมา ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอโชคชัย และอําเภอครบุรี 

ทิศใตติดตอกับอําเภอวังน้ําเขียว ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอสูงเนิน พ้ืนที่ : 1,374.3 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร : 117,425 คน แยกเปน ชาย 59,211 คน  หญิง  60,214  คน  

อําเภอวังน้ําเขียว (Amphoe Wang Nam Khiao) คําขวัญอําเภอ วังนํ้าเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย  

น้ําตกหลากหลาย ผลไมนานาพันธุ แดนสวรรคเมืองในหมอก มีเขตการปกครอง 5 ตําบล 83 หมูบาน แยกเปน        

1 เทศบาล 5 องคการบริหารสวนตําบล สภาพธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับการทองเที่ยว สูดอากาศ

บริสุทธ์ิ เปนแหลงทองเท่ียวที่ เต็มไปดวยปาเขา ขุนเขา สายหมอกที่สวยงาม น้ําตก ถ้ํา ใหทานไดมาทองเที่ยว                 

ไดหลากหลายลักษณะดวยกัน ไมวาจะเปนการศึกษาธรรมชาติ ภูมิทัศน แคมปปง ตกปลา รวมปลูกปา ศึกษาชีวิต

ชนบทวังน้ําเขียว เปนอําเภอหนึ่งที่อยูตอนใตของจังหวัดนครราชสีมา ที่มาของชื่อ“วังน้ําเขียว” นั้นไดมาจากสภาพ          

ภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพ้ืนที่ในแถบนี้มีวังน้ําที่ใสงดงามเปนธรรมชาติ น้ํานั้นใสจนมองเห็นเงาสะทอนสีเขียว        

ของตนไมจึงเรียกพ้ืนที่ น้ีวา “วังน้ําเขียว” วังน้ําเขียวมีถนนเสนหลักที่พาดผานอําเภอกบินทรบุรี จากดานจังหวัด

ปราจีนบุรี มีการปกครอง แยกเปน 5 ตําบล ตําบลตางๆ ประกอบดวย ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลไทยสามัคคี ตําบล        

อุดมทรัพย ตําบลวังหมี และตําบลระเริง และมีพื้นที่ติดตอกับ อําเภอนาดี อําเภอปกธงชัย อําเภอปากชอง อําเภอ     

เสิงสาง และอําเภอครบุรี พ้ืนที่ : 1,129.996 ตารางกิโลเมตร ประชากร: 45,265 คน แยกเปน ชาย 22,513 คน   

หญิง 22,752 คน  
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ที่ต้ังและอาณาเขตสํานกังานเขตที่พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3  ประกอบดวย  อําเภอปกธงชัย อําเภอวังน้ําเขียว  

อําเภอครบุรี  อําเภอเสิงสาง 

 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอสูงเนิน อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอโชคชัย 

ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว 

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอปากชอง 

2. อํานาจหนาที่  

สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา มี อํานาจตามพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหนาที่

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ อํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มาตรฐานการศึกษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา             

และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบติดตาม การใชจายงบประมาณ

ของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศกึษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหนวยงาน           

ที่จัดการศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่การศึกษา 
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5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสรมิ สนับสนุนการจัดและการพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย           

ในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

10. ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะหรือ

ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเปนหนวยงานที่มีความสําคัญย่ิง ในการกํากับดูแล สนับสนุน 

สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปาหมายหลักอยูที่การใหบริการทางการศึกษา

ประชากรวัยเรียน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางทั่วถึง มีคุณภาพและไมเก็บคาใชจาย ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   

3. โครงสรางการบริหาร 

โครงสรางของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  แบงเปน 9 กลุม และ 1 หนวย  ดังน้ี 

1. กลุมอํานวยการ 

2. กลุมบริหารงานบุคคล 

3. กลุมนโยบายและแผน 

4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

5. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรพัย 

7. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. กลุมกฎหมายและคดี 

10. หนวยตรวจสอบภายใน 

1) กลุมอํานวยการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนงานที่เก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคการ   

การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ไดอยางเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูลขาวสาร สื่ออุปกรณ             

ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารจัดการ ไดอยางสะดวก 

คลองตัวมีคณุภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
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(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต  

(ข) ดําเนนิการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ 

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต 

(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการและผลงานของสาํนักงานเขตและสวนราชการในสังกัด 

(ฉ) เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร 

(ช) ประสานการดําเนนิงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 

(ซ) ประสานงานท่ีเก่ียวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ 

(ณ) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตที่มิใชงานของสวนราชการใดโดยเฉพาะ 

(ญ) สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ

หนวยงานทางการศึกษา 

2) กลุมบริหารงานบุคคล  เปนการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา เนนมาตรการจูงใจใหขาราชการ

และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบ

คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวเกิดความอิสระใน การปฏิบัติงานภายใต

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบรหิารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 

(ข) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และการออกจากราชการของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ค) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

(ง) พัฒนาบุคลากร สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

(จ) ดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ 

(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ช) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑการประเมิน ผลงานสําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 

(ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําป ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

3) กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา        

จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ 

(Strategic Result Based Management : SRBM) ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB)  

โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม 

(Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน 

การดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามผลอยางเปนระบบ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
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(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น 

(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัยไปสูการศึกษาตลอดชีพ นําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประกอบการเรียนการสอน 

สงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใหสมบูรณจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา ท่ีจะเปนการชวยเหลือ

ผูเรียนปกติ ดอยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 

สถานประกอบการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน  รวมจัดการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน          

โดยมีอํานาจหนาที ่ดังน้ี 

(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอัธยาศัย 

(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

(ค) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษา 

(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 

(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี        

ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและ

เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไข และคุมครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(ณ) ดาํเนินงานวิเทศสัมพันธ 

(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 

(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 

(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

5) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

วิเคราะห วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษา  

มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียน
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เปนฐานสงผลใหผูเรียน ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมาย                  

ของการศึกษา โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา           

ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศกึษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา                     

ของเขตพ้ืนที่การศกึษา 

6) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(ก) ดําเนนิงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 

(ข) ดําเนนิงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 

(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย 

(จ) ให คํ าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ ยวกับการดํา เนิน งานบ ริหารการเงิน  งานบัญชี  งาน พัสดุ                         

และงานบริหารสินทรัพย 

7) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจัดการศึกษา 

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือ ที่ไดรบัมอบหมาย 

8) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(ก) ดําเนนิงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 

(ข) ดําเนนิงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน วิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 

 (ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ 
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(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอื่นที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

9)  กลุมกฎหมายและคดี  เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

(ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 

(ซ) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางาน กฎหมายและ

งานคดีของรัฐ 

(ญ) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

10) หนวยตรวจสอบภายใน  เปนหนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให           

การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนเคร่ืองมือของผูบริหารในการ สงสัญญาณเตือนความเสี่ยง 

ที่ทําใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอมีการสอบทานท่ีดี สามารถที่จะทําให              

การใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัดและโปรงใส โดยมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(ก) ประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 

(ข) ตรวจสอบดานการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรกึษาตามประเภทการตรวจสอบทางการบัญชี 

การปฏิบัติตามระเบียบ การปฏิบัติงาน การดําเนินงาน สารสนเทศ การบริการและการสอบพิเศษ                    

(ค) บริหารการตรวจสอบ จัดแผนการตรวจสอบภายในประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
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3. โครงสรางการบริหารงาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา  เขต 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

โครงสรางการบริหารงาน 

 สพป.นครราชสีมา เขต 3 

หนวยตรวจสอบภายใน 

 กลุมกฎหมายและคดี   สถานศึกษา 

กลุมนโยบาย     

และแผน 

กลุมบริหารงาน

บุคคล 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

กลุมบริหารงานการเงนิ

และสินทรัพย 

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุม

อํานวยการ 
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4. ขอมูลเชิงปริมาณ 

4.1 จํานวนสถานศกึษาในสังกัด  จําแนกตามขนาด 

ประเภท จํานวนนกัเรียน ป 2559 ป 2560  ป 2561 ป 2562 

ขนาดเล็ก 120  คนลงมา 98 93 89 92 

ขนาดกลาง 121 – 600 83 85 89 86 

ขนาดใหญ 601 – 1,500 5 5 5 5 

ขนาดใหญพิเศษ 1,500  คนข้ึนไป - - - - 

รวม 186 183 183 183 

ที่มา :  รายงานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (10 มิ.ย. 62) 
 

4.2 จํานวนนักเรียน และจํานวนหองเรียนในสถานศกึษาของรัฐ 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน ป 2559-2562 (ขอมูล 10 มิ.ย.) 

ป 2559 หอง ป 2560 หอง ป 2561 หอง ป 2562 หอง 

อนุบาล 1 - - - - 819 76 783 75 

อนุบาล 2 2,766 199 3,106 202 2,791 195 2,709 197 

อนุบาล 3 2,865 198 2,756 198 3,011 196 2,826 197 

รวมกอนประถมฯ 5,631 397 5,862 400 6,621 467 6,318 469 

ประถมศึกษาปท่ี 1 3,284 207 3,142 204 3,396 205 3,246 203 

ประถมศึกษาปท่ี 2 3,220 207 3,205 205 3,002 199 3,339 205 

ประถมศึกษาปท่ี 3 3,288 207 3,223 207 3,082 199 2,964 199 

ประถมศึกษาปท่ี 4 3,243 206 3,335 208 3,249 200 3,091 199 

ประถมศึกษาปท่ี 5 3,427 207 3,238 205 3,256 205 3,248 201 

ประถมศึกษาปท่ี 6 3,364 207 3,400 207 3,348 204 3,253 204 

รวมประถมศึกษา 19,826 1,241 19,543 1,236 19,333 1,212 19,141 1,211 

มัธยมศึกษาปที่ 1 1,578 69 1613 73 1,466 72 1,511 70 

มัธยมศึกษาปที่ 2 1,534 69 1467 69 1,465 71 1,363 71 

มัธยมศึกษาปที่ 3 1,383 69 1352 67 1,309 71 1,353 70 

รวมมัธยมตน 4,495 207 4,432 209 4,240 214 4,227 211 

มัธยมศึกษาปที่ 4 97 4 111 4 81 5 55 4 

มัธยมศึกษาปที่ 5 71 4 66 4 46 5 68 4 

มัธยมศึกษาปที่ 6 74 5 43 5 66 4 45 4 

รวมมัธยมปลาย 242 13 220 13 193 14 168 12 

รวมทั้งสิ้น 30,194 1,858 30,057 1,858 30,387 1,907 29,854 1,903 
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4.3 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงาน/อายุ/ 

วุฒิการศึกษา 

ระดับตําแหนง/จํานวน(ป 2559) รวม 

(คน) ครูผูชวย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4 

1. ครูผูสอน 385 155 1,034 - 1,574 

2. ผูบริหารสถานศึกษา - 13 167 1 181 

3. ผูบริหารการศึกษา - - 1 - 1 

4. บุคลากรทางการศึกษา 13 16 29 - 58 

รวม 398 184 1,231 1 1,814 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

1. ตํ่ากวาตรี 3 8 11 

2. ป.ตรี 404 807 1,211 

3. ป.โท 204 380 584 

4. ป.เอก 4 4 8 

รวม 615 1,199 1,814 

สายงาน/อายุ/ 

วุฒิการศึกษา 

ระดับตําแหนง/จํานวน (ป 2560) รวม 

(คน) ครูผูชวย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4 

1. ครูผูสอน 226 414 970 - 1,610 

2. ผูบริหารสถานศึกษา - 8 151 1 160 

3. ผูบริหารการศึกษา - - 4 - 4 

4. บุคลากรทางการศึกษา 10 7 14 - 31 

รวม 236 429 1,139 1 1,805 

วุฒิการศึกษา    

1. ตํ่ากวาตรี 4 - 4 

2. ป.ตรี 250 400 650 

3. ป.โท 409 738 1,147 

4. ป.เอก 2 2 4 

รวม 665 1,140 1,805 
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สายงาน/อายุ/ 

วุฒิการศึกษา 

ระดับตําแหนง/จํานวน (ป 2561) รวม 

(คน) ครูผูชวย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4 

1. ครูผูสอน 308 247 970 146 1,671 

2. ผูบริหารสถานศึกษา - - 161 1 162 

3. ผูบริหารการศึกษา - - 4 - 4 

4. บุคลากรทางการศึกษา - 5 26 - 31 

รวม 308 247 1,135 147 1,868 

วุฒิการศึกษา    

1. ตํ่ากวาตรี 6 5 11 

2. ป.ตรี 280 611 891 

3. ป.โท 285 677 962 

4. ป.เอก - 4 4 

รวม 571 1,297 1,868 

สายงาน/อายุ/ 

วุฒิการศึกษา 

ระดับตําแหนง/จํานวน (ป 2562) รวม 

(คน) ครูผูชวย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4 

1. ครูผูสอน 381 634 971 1 1,987 

2. ผูบริหารสถานศึกษา - - 175 - 175 

3. ผูบริหารการศึกษา - - 1 1 2 

4. บุคลากรทางการศึกษา - 5 28 - 33 

รวม 381 639 1,175 2 2,197 

วุฒิการศึกษา    

1. ตํ่ากวา ป.ตรี 3 - 3 

2. ป.ตรี 618 605 1,223 

3. ป.โท 399 567 966 

4. ป.เอก - 5 5 

รวม 1,020 1,177 2,197 
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4.4 จํานวนลูกจางประจํา พนักงานราชการ  และลูกจางช่ัวคราว 

ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราว 

สายงาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

1. ลูกจางประจํา     

    1.1 บุคลากรปฏิบัตงิานนักการภารโรง 60 - - 64 

1.2 ครูธุรการ 79 79 183 183 

2. พนักงานราชการ+พ่ีเล้ียง 171 151 148 122 

3. ลูกจางช่ัวคราว     

    3.1 นักการภารโรง 45 105 104 98 

    3.2 สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  41 28 38 29 

    3.3 บุคลากรปฏิบัตงิานในเขตพ้ืนที่ 4 62 4 8 

    3.4 ครวิูทยาศาสตรและคณิตศาสตร 22 17 22 14 

    3.5 ครพูี่เล้ียงเด็กพิการ 124 121 106 115 

    3.6 อัตราจางครสูาขาขาดแคลน 5 39 - - 

รวม 551 602 605 633 

5. ขอมูลเชิงคุณภาพ  

5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559-2561 

คะแนนเฉล่ีย ป.6 ม.3 ม.6 

วิชา 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ภาษาไทย 52.39 44.55 54.48 42.6 44.84 49.42 42.58 43.13 37.98 

คณิตศาสตร 39.02 35.67 36.53 23.49 21.04 25.52 17.58 17.76 20.12 

วิทยาศาสตร 40.32 39.00 38.54 32.02 30.23 33.13 28.13 23.98 26.17 

สังคมศกึษา 45.53 - - 45.49 - - 33.00 31.24 31.89 

ภาษาอังกฤษ 29.63 31.34 34.96 26.82 26.94 25.45 19.96 19.24 20.69 

 

5.2  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET)  ระดับชั้น ป.6 

กลุมสาระ 
ระดับเขตพื้นที ่ป.6 

เทียบป เทียบป เทียบป 

การเรียนรู 2558-2559 2559-2560 2560-2561 

  2558 2559 2560 2561 เพิ่ม ลด เพ่ิม ลด เพิ่ม ลด 

ภาษาไทย 47.13 52.39 44.55 54.48 5.26     -7.84 9.93 
 

คณิตศาสตร 40.62 39.32 35.67 36.53   -1.30 
 

-3.65 0.86   

วิทยาศาสตร 41.38 40.32 39.00 38.54   -1.06 
 

-1.32  
 

-0.46 

สังคมศกึษา 47.17 45.53 - -   -1.64         

ภาษาอังกฤษ 34.07 29.63 31.34 34.96   -4.44 1.71  
 

3.62   

คาเฉล่ีย 42.07 41.44 37.64 41.13  -0.63 
 

-3.80 3.49  
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5.3 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 

กลุมสาระการ

เรียนรู 

ระดับเขตพื้นท่ี ม.3 
เทียบป เทียบป เทียบป 

2558-2559 2559-2560 2560-2561 

2558 2559 2560 2561 เพ่ิม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

ภาษาไทย 40.42 42.60 44.84 49.42 2.18 
 

2.24 
 

4.58 
 

คณิตศาสตร 27.15 23.49 21.04 25.52 
 

-3.66 
 

-2.45 4.48 
 

วิทยาศาสตร 33.25 32.02 30.23 33.13 
 

-1.23 
 

-1.79 2.90 
 

สังคมศึกษา 41.60 45.49  - - 3.88 
     

ภาษาอังกฤษ 25.59 26.82 26.94 25.45 1.23 
 

0.12 
  

-1.49 

คาเฉลี่ย 33.60 34.08 30.76 33.38 0.48  
 

-3.32 2.69  

 

5.4 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ัน ม.6 (O-NET ) 

 

 5.5 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)ช้ัน ป.3 

ผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 3  ปยอนหลัง 

เทียบป เทียบป เทียบป 

 
2558-2559 2559-2560 2560-2561 

 
2558 2559 2560 2561 เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

ดานภาษา 44.20 47.62 50.93 51.17 3.42  3.31 
 

0.24  

ดานการคิดคํานวณ 37.04 35.37 37.96 48.61 
 

-1.67 2.59 
 

10.65  

ดานเหตุผล 44.63 50.43 43.17 46.76 5.8 
  

-7.26 3.59  

รวม 3 ดาน 41.96 44.47 44.02 48.85 2.51 
  

-0.45 4.83  
  

กลุมสาระ

การเรียนรู 

ระดับเขตพื้นท่ี ม.6 
เทียบป เทียบป เทียบป 

2558-2559 2559-2560 2560-2561 

2558 2559 2560 2561 เพิ่ม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภาษาไทย 43.20 42.58 43.13 37.98 
 

-0.62 0.55 
 

 -5.15 

คณิตศาสตร 21.25 17.58 17.76 20.12 
 

-3.67 0.18 
 

2.36  

วิทยาศาสตร 32.39 28.13 23.98 26.17 
 

-4.26 
 

-4.15 2.19  

สังคมศกึษา 36.00 33.00 31.24 31.89 
 

-3.00 
 

-1.76 0.65  

ภาษาอังกฤษ 18.27 19.96 19.24 20.69 1.69 
  

-0.72 1.45  

คาเฉล่ีย 30.22 28.25 27.07 27.37 
 

-1.97 
 

-1.18 0.30  
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สวนท่ี 2 

การศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      

กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ  

การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3  ใหมีคุณภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวิเคราะหนโยบาย เปาหมายภารกิจ เพื่อนําไป        

กําหนดทิศทาง การพัฒนาการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ประโยชนในการจัดการศึกษา และคํานึงถึงบริบทที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา  โดยมกีรอบแนวคิดในการพัฒนา 

ตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตรที่เก่ียวของ ประกอบดวย 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4. แผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

5. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

6. ทิศทางการพัฒนาการศกึษาจังหวัดนครราชสีมา 

7. ทิศทางการพัฒนาการศกึษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. การศึกษาสถานภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแต กอนวัยเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคบัอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 

 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรู

ตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา      

ทุกระดับ  โดยรัฐมีหนา ท่ีดํ าเนินการ กํากับ  ส งเส ริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพ                

และไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํา

แผนการศกึษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย 

 การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได ตามความถนัด

ของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล

และพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพย

ไดรบัการสนับสนุนคาใชจายในการศกึษาตามความถนัดของตน 

 ให จัดตั้งกองทุนเพื่อใช ในการชวยเหลือผู ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา                

เพื่อเสริมสราง พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน หรือใชมาตรการ                  
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

หรือกลไกทางภาษี รวมทั้ งการใหผูบริจาคทรัพยสิน เข ากองทุน ได รับประโยชน ในการลดหยอนภาษีดวย                         

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุน เปนอิสระและ

กําหนด ใหมีการใชจายเงนิกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดนํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564  จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ที่ เก่ียวของ มาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ    

แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว          

เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ      

อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก        

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ  

การมี เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ  ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุข             

ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ

ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน   

อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน         

ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต   

บนคุณภาพชี วิตที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม                 

โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ                   

ทั้งมิติ ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย             

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย             

มีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกที่นําไปสู     
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การบริหารประเทศที่ตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลัง

เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได         

ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและ

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความย่ังยืนจนเขาสู         

กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา

อยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ

สหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี

ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายได      

ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบท  

การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา

อยางแนนเฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 

การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถ               

สรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเคร่ืองมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 

และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมขึ้น

อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับ  

และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา     

ที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม   

มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่ อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ งประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน                 

และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน ประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข 

เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบ

เรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนา คน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล

ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง            
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ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไก     

การแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศ 

เพื่อนบาน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ       

ของยุทธศาสตรชาติดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 

1.1 เปาหมาย 

1.1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 

1.1.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

1.1.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพรอม        

ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

1.1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม   

ระหวางประเทศ 

1.1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรปูธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ตัวชี้วัด 

1.2.1 ความสุขของประชากรไทย 

1.2.2 ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

1.2.3 ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 

1.2.4 บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 

1.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 

(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกต

ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” 

เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง 

โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการอนาคตและ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง

ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของ

การตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายได

และการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี 

รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

2.1 เปาหมาย 

2.1.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
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2.2  ตัวชี้วัด 

2.2.1 รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได 

2.2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน 

2.2.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

2.2.4 ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ           

เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา   

มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม 

โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21          

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง          

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ 

โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.1 เปาหมาย 

3.1.1 คนไทยเปนคนด ีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

3.2. ตัวชี้วัด 

3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูท่ีดีของคนไทย 

3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่ใหความสําคัญ  

กับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน

การรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหาร

ราชการแผนดินในระดับทองถิ่นการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอม

ของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง

และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มี

คุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

4.1 เปาหมาย 

4.1.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

4.1.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลัง

ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง     

เพ่ือสรางสังคมคณุภาพ 
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4.2 ตัวชี้วัด 

4.2.1 ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร 

4.2.2 ความกาวหนาของการพัฒนาคน 

4.2.3 ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม       

และเทคโนโลยี 

4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมายการพัฒนา         

ที่สําคัญเพ่ือนํา ไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล 

และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง            

ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุด                   

เทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม                  

และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความย่ังยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

5.1. เปาหมาย 

5.1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช         

อยางย่ังยืน มีสมดุล 

5.1.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ                    

จาก       การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

5.1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล                 

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

5.2 ตัวชี้วัด 

5.1.1 พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.1.2 สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู 

5.1.3 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.1.4 ปรมิาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ

เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครฐัตองมีขนาด

ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบ

เศรษฐกิจที่ มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและ

ผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรบัตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา                

และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน             

เขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวน          
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ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับ               

การทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย             

มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม            

มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

6.1 เปาหมาย 

6.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

6.1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรบัตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

6.1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

6.2. ตัวชี้วัด 

6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 

6.2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

6.2.3 ระดับความโปรงใส การทุจรติ ประพฤติมิชอบ 

6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

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

     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป  ซ่ึงเปนการแปลง

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอม และวางรากฐานในการยกระดับ

ประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  มีหลักการ          

ที่สําคัญ คือ 

     1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล   

มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปนเงื่อนไข ที่ จําเปนสําหรับ       

การพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาส

ใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกันอยางสมานฉันท 

     2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สําหรับคนไทยพัฒนาคนใหมี

ความเปนคนที่สมบูรณ  มีวินัย  ใฝรู  มีความรู  มีทักษะ  มีความคิดสรางสรรค  มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบตอสังคม        

มีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัย และเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึง     

การสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

     3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย              

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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     4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป มาเปนกรอบ

ในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรก  และเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

     5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิต 

ภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

     6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติ ให เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ป  ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์              

ที่เปนเปาหมายระยะยาว” 

 วัตถุประสงค 

     1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ ดี              

มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ ความรู

ความสามารถ และพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

     2. เพื่อใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร       

และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

     3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิต

และบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก    

และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

     4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโต             

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

     5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน เชิงบูรณาการ   

ของภาคีการพัฒนา 

     6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับ

ฐานการผลิตและบรกิารเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

     7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และนานาชาติ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรค              

ในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

 เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความรับผิดชอบ และทําประโยชน

ตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

     2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายได และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งประชาชนทุกคน 

มีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคณุภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

     3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล             

มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เขมแข็ง สามารถ                

ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐาน
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รายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

     4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคง

ทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซ่ึงเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรที่  1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน         

การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เร่ิมตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 

ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทย ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี     

มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถ

ปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง   

อีกทั้งยังเปนทนุทางสังคมสําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 1. วัตถุประสงค 

     1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

     1.2 เพ่ือเตรยีมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

     2.1 เปาหมายการพัฒนา 

  2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 

  2.1.2 คนในสังคมไทย ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น 

  2.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

     2.2 ตัวช้ีวัด 

           เปาหมาย 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 

           ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

           เปาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

  ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 90 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้น 

  ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

  ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

           เปาหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู    

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

  ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 
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  ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพิ่มข้ึน 

  ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 85 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค 

3.1.2 สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบมีความคิด สรางสรรค    

มีทักษะการทํางาน และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน 

1) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสอดคลองกับ

พัฒนาการของสมองแตละชวงวัย และเนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร   

ดานคณิตศาสตร ดานศลิปะ และดานภาษาตางประเทศ 

2) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะชีวิต       

และทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานรวมกัน

เปนกลุม การวางแผนชีวิต 

3) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพ

ใหพรอมเขาสูตลาดงาน 

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา และสามารถ

กระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะ           

ทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน          

ที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 

3.3.2 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เขารวมระบบ    

ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพ่ีเลี้ยง ใหรวมวางแผนการจัดการเรียน

การสอน การฝกปฏิบัติและการติดตามประเมินผลผูเรยีน 

3.3.3 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ สื่อสารเคลื่อนที่ 

ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชน

ผลติหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

3.3.4 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ  

หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้ งสงเสริมให มีระบบการจัดการความรู                           

ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น 

3.4 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมสีวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
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3.4.1 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ เขาถึงได 

รวมท้ังสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพื้นท่ี 

 2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญกับการดําเนินการ

ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา และสาธารณสุขรวมทั้งการปดชองวาง   

การคุมครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากที่ไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 และมุงเนนมากขึ้นในเร่ืองการเพิ่มทักษะแรงงาน และการใชนโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงการสนับสนุน      

ในเร่ืองการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือท่ีเชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 

รายไดตํ่าสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจ

ชุมชน และวิสาหกิจ เพ่ือสั งคม การพัฒนาองคกรการเงิน  ฐานรากและการเข าถึงเงินทุน เพ่ือสรางอาชีพ                             

และการสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตอง                       

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพ้ืนท่ีและบูรณาการ เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 

 1. วัตถุประสงค 

     1.2 เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

     เปาหมายท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

  ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง)  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับรอยละ 90     

โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษา ที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่ 

  ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับชั้น ผานเกณฑคะแนน รอยละ 50      

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหวางพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการ       

ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ ทั้ งในดานการศึกษาในระดับที่สูง ข้ึน การไดรับขยายการคุมครองทางสังคม              

(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือ           

เพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย 

3.1.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา

อยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัย         

ในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีครอบคลุมต้ังแตการสรางรายไดของครัวเรอืน การสนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุง

ระบบคัดกรอง และการใหเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ.  ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุน 

การศึกษาตอระดับสูง เพ่ือปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรยีนกลางคนั 

3.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุม

และทั่วถึง 
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3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน มากขึ้น

ระหวางพ้ืนที่ โดย 1) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัว อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น        

ทั้งมาตรการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพท่ีชัดเจน            

เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกล โดยใชโครงขายเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครผููสอน 

3.2.2 สงเสริมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุม เด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม พรอมทั้ง สงเสริมบทบาท   

ของกลุมขางตนในระดับการบริหาร และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 3. ยุทธศาสตรที่  4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ประเด็นทาทาย                      

ที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ไดแก  การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ                     

และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน            

เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใส

เปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ้น ตองเรงเตรียมความพรอม           

ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 1. วัตถุประสงค 

บริหารจัดการส่ิงแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน              

และระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายฟนฟูคุณภาพ           

แหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชน ไมนอยกวา

รอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30 และกากอุตสาหกรรม

อันตรายทั้งหมดเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง 

 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 แกไขปญหาวิกฤตสิ่ งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ ทั้ งทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย                       

และของเสีย อันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือเมืองสีเขียว เพื่อสราง

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมแีนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่ วิกฤต ผลักดันกฎหมาย และกลไก                   

เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร เพ่ือใหเกิดการลดปริมาณขยะ 

รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางย่ังยืน 
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 4. ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน          

ใหความสําคัญตอการฟนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิด และอุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบ

อยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 

 1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้งปองกันปญหาภัยคุกคาม 

ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

1.2 เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ           

ดานความมั่นคง และมีศกัยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข              

และผลประโยชนของชาติ 

 2. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 

  ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ิมข้ึน 

  ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริเพ่ิมขึ้น 

เปาหมายที่  3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาส             

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 

  ตัวชี้วัด 3.2 รายไดครัวเรอืนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น 

เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศ สมาชิกอาเซียน 

มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรปูแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ 

  ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 

 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

3.1.1 สรางจิตสํ านึ กของคนในชาติ ให มี ความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบั นชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันการกระทําที่มี

แนวโนม              ที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 

 3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 

โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทางความคิด และ

อุดมการณทางการเมืองภายใตสิทธิและหนาท่ี ตามระบอบประชาธิปไตย และคํานึงถึงความมั่นคง และผลประโยชน

ของชาติอยางแทจริง 
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3.1.3 ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข 

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ บนพ้ืนฐานความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ  

เพ่ือขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่ 

3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรบัมือภัยคุกคาม      

ทั้งการทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.1 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี 

เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติ                 

ที่เปนเลิศ และรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการราย 

การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดตอรายแรง  

โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

 5. ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล        

ในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรปู การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัย

สนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการ

ภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได อยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ 

และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบ

เปาหมายอนาคตในป 2579 

 1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และไดมาตรฐานสากล 

1.2 เพ่ือลดปญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบของประเทศ 

1.3 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวยความรวดเร็วและ

เปนธรรมแกประชาชน 

 2. เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 

 ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย 

คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 

3.1.1 กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น  

ใหชัดเจน และไมซ้ําซอน 

3.2 ปองกันและปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

 3.2.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติ

เชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคมผานกลไกครอบครัว 
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สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชนและเครือขายทางสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสานึกความซื่อสัตยสุจริต 

คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต และการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัย

กลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานที่ ทําให เจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหน ง              

ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงคประชาสัมพันธ          

ใหประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการและผูดํารงตําแหนง     

ทางการเมืองในการใชตําแหนงหนาที่ในทางมิชอบ และกําหนดข้ันตอนการลงโทษผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวล

จริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทําอยางจริงจัง 

3) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ                 

ในกลุมประชาชน 

3.2.2 ปองกันการทุจริต 

1) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกัน และแกไขปญหา

การทุจริต และประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหา    

การทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเน่ือง 

2) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตใหสามารถ        

เปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่บูรณาการการทํางาน

รวมกันอยางมีกลยุทธ 

 6. ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการใช             

องคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค

อยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอม                 

หรือปจจัยพ้ืนฐานที่ เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสรางพื้นฐาน                   

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว 

 1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขั้นกาวหนา        

ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบรกิารเปาหมาย 

 2. เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมายที่ 1 เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ : 

งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน 

 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เรงสงเสรมิการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และเชิงสังคม 

 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีเพื่อผูพิการ 
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เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย(ยาและวัคซีน)  โดยอาศัยกลไกการดําเนินงานอยางเปนเครือขาย

ระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.2 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

3.2.1 ดานบุคลากรวิจัย 

1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ มีคุณภาพ และสอดคลองกับ        

ความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM วิทยาศาสตร (Science : S)  เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร 

(Engineer : E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M)  

2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ   

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 

4. แผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ. 2560-2579 เพ่ือใช เปน               

แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนวทาง       

การพัฒนาการศึกษา และเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผน 

คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางงานได 

ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้ง

ความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว         

ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนา

การศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 

คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 

15 ปขางหนา ดังน้ี 

วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ                    

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ                

ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ 

การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไวในแผนการศกึษาแหงชาติ

จะประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน     

และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่                

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตองดําเนินการ ดังนี้ 

1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาสังคมในการสนับสนุน

สงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนท่ีการจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติทุกหนวยงาน   

ทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตรและแนวทาง      

การพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ กํากับ ดูแล แตละยุทธศาสตรใหเกิด         

การนําไปปฏิบัติ โดยมรีะบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผู จัดการศึกษาโดยรัฐมาเปน                

การจัดการศกึษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่มุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals) 

4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการจัดสรร

งบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนา

ผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความตองการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผล

ตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กําหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารงาน                 

ใหมีความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาค                    

และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละระดับใหสงเสริม สนับสนุน        

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอยางเสมอภาค        

และเทาเทียม 

6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน       

และการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอสาธารณชนจะเปนกลไก                         

ในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ  

ตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
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7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเคร่ืองมือทางการเงิน                

ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล 

5. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หลักการ 

1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการ

พลเรือน ผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศกึษาทุกระดับทุกประเภท และเปนการศึกษาตลอดชีวิต 

 

2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภู มิภาคใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศกึษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับกอนอนุบาล 

เนนประสานงานกับสวนราชการและชุมชนในการเตรียมความพรอมผูเรียน ทั้งดานสุขภาพและโภชนาการ 

และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล 

 เนนสรางความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สําคัญดานตาง ๆ 

เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 

มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่แตกตางกันตามศักยภาพ ดังนี้ 

1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น 

3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร 

4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู จากประสบการณจริงหรือ

สถานการณจําลอง ผานการลงมือปฏิบัติและเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันระหวางผูเรียนกับครูดวยการจัดการเรียน       

การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 

7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ

โรงเรยีนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา 

มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังน้ี 

1. จัดการเรียนรูด วยวิ ธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโล ยี วิศวกรรม คณิ ตศาสตร  (STEM) และ

ภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม) 
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2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 

ระดับอาชีวศึกษา 

มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน ภูมิภาค หรือประเทศ 

รวมท้ังการเปนผูประกอบการเองดวยจุดเนน ดังนี้ 

1. จัดการศกึษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับในการสรางอาชีพ 

4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

6. ทิศทางการพัฒนาการศกึษาจังหวัดนครราชสีมา 

ในการดําเนินการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดนครราชสีมา          

(ฉบับทบทวน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทกุภาคสวน เพื่อสรางความเขาใจ 

ความรับรู การยอมรับและการเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนแผน                      

ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาสภาวการณและบริบทแวดลอมที่มี ผลกระทบตอการพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.  2561 – 2580) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนการศึกษา แหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579                  

และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติดานความมั่นคง มิติดานสังคม มิติดานเศรษฐกิจ 

และมิติดานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาไดวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทขางตนแลว จึงสามารถกําหนดเปนสาระสําคัญของแผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้ 

วิสัยทัศน  

“คนโคราชทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนโคราชทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู         

ตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ            

ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนโคราชใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

3. สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแกสังคมโคราช ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปนเมืองนาอยู สังคมคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของคนโคราชเพ่ือการประกอบอาชีพและลดความเหลื่อมล้ํา

ในสังคมดวยการเพ่ิมผลิตภาพของกําลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษ ท่ี 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจ

และสังคม 4.0 
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โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนนิงาน 6 ยุทธศาสตร  ไดแก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   

การจัดการศึกษาเพื่อสรางความม่ันคงของสังคมโคราชและประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   

การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและการประกอบอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   

การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   

การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูสิ่งแวดลอม และอัตลักษณของโคราช 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6   

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครราชสีมา จึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้ 

1. คนโคราชทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย               

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพ่ือสรางความมั่นคงของสังคม 

2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา มีองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

ระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสูสากล 

3. คนโคราชทุกชวงวัยไดรับการศึกษา มีทักษะ ความรูความสามารถ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

และมีคณุภาพโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

4. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาทุกระดับอยางทั่วถึง 

5. คนโคราชทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักโคราช รักษสิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาโคราช  

มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดํารงชีวิต 

6. เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน    

ในการจัดการศกึษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

7. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติวา “รัฐตอง

ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ

โดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป 

โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ 3 กําหนดวา “ใหสวนราชการที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการ      

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
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มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดการผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย

ดังกลาว” อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดวิสัยทัศน      

ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนไว 6 ยุทธศาสตร คือ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติเปนอยางย่ิง 

เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางย่ิง ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ซึ่งเปนยุทธศาสตร ท่ีเนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ           

อยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษย ท่ีดี                        

เกงและมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะตอง           

มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ   

ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง   

มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการ

เรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังน้ัน เพื่อใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 

อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนด

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลง            

ตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค มาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
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4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง            

และเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

เปาหมาย 
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมือง ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 

รักษาศลีธรรม 

2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ไดรับ    

การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเร่ิมและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ ตามหลักสูตร 

และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสราง

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ผู เรียนที่ มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผู พิการ) กลุมชาติพันธุ  กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู ใน           

พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรบัการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล                      

ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ              

และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลัก

ของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ 
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นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน                             

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5  ดานการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 1  ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี

ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัตติาง ๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา                  

อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร               

เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ                 

และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

ตัวชี้วัด 

1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละของผู เรียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ ถูกตอง                   

เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รบัผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ        

ที่มีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัตติาง ๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา        

อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
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5. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นท่ีหางไกล

ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลกัษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรยีนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรัก

ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดี           

ตอบานเมือง มหีลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดขีองชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

นโยบายที่ 2  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  

2. ผู เรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด                

เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนผูเรยีนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  

2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเร่ืองการอาน (Reading Literacy) 

ดานการรูเร่ืองคณิตศาสตร  (Mathematical Literacy) และดานการรู เร่ืองวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)       

ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

นโยบายที่ 3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

เปาประสงค 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวโนม          

การพัฒนาของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกับทักษะ             

ที่ จําเปนในศตวรรษที่  21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่ เปน               

พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ   

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิต

อยางมีความสขุทั้งดานรางกายและจิตใจ 
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผู ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ

ผูอํานวยการการเรียนรู 

7. คร ูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 

ผานเกณฑที่กําหนด 

3. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวา           

รอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

4. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะ

การเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลอง

กับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีความ

ยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

6. ผู เรียนทุกคนมี ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี  สามารถดํารงชี วิต                  

อยางมีความสขุทั้งดานรางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู                

หรอืผูอํานวยการการเรียนรู 

นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา  

เปาประสงค 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพ้ืนท่ี รวมมือ             

ในการจัดการศกึษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบรบิทของพื้นที่ 

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง             

โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงาน

จัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นําเทคโนโลยีดิ จิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผู เรียนไดมี โอกาสเขาถึงบริการ          

ดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา              

ที่มีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรยีนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 

2. ผู เรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา               

และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ             

ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ  และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือ                  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรบัการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบรบิท ดานประเภท ขนาด และพ้ืนท่ี 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู เร่ือง ฉลากสีเขียว

เพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเร่ืองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑการผลิตและบริโภค สูการลด

ปรมิาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียน ทุกโรงเรียน    

ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว(GREEN OFFICE) เพ่ือใหมีบริบทที่เปน

แบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขตมีนโยบายสงเสริมความรูและ

สรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม 

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 

9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใช

สารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีสงเสริม

การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปรมิาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใชประโยชนรวมทั้ง

สอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เก่ียวของ 

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรยีนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรูดานการลดใช

พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซตในการดําเนินกิจกรรม

ประจําวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprintในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการสรางสํานึก

ดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการจัดการเรียนรู 

และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ใหเปนสํานักงาน

สีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

นโยบายที่ 6  ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา  

เปาประสงค 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม         

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย 

พรอมท่ีจะปรบัตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ 

ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศกึษาอยางเปนอิสระ  
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2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงาน          

ที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงาน

ที่มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมทุกตําบล 

3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะห         

เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital 

Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยาง              

มีประสิทธิภาพ  
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8. การศกึษาสถานภาพสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แบงออกเปน 3 ระดับ  

ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาในเขต             

อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง อําเภอปกธงชัย อําเภอวังน้ําเขียว จํานวน 183 โรงเรียน จําแนกเปนการจัดการศึกษา  

ระดับกอนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา จํานวน 120 โรงเรียน ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 63 โรงเรียน       

ซึ่ งแตละโรงเรียนมีบริบทไมแตกตางกันมาก จากการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษา                   

ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ผลการวิเคราะห

สภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพ สรุปดังน้ี 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของเขตพื้นที่การศกึษานครราชสีมา เขต 3 ปรากฎวามี “โอกาส”  
มากกวา  “อุปสรรค”  โดยสรุป  ดังนี้ 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ดานสังคมและวัฒนธรรม  S 

1. องคกรในชุมชนใหความรวมมือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สงผลใหการจัดการศึกษา   

มีคุณภาพ 4.50 

2. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา 3.81 

3. ประชาคมอาเซียน ทําใหเกิดการเรียนรูปรับตัว  

และเขาถึงพหุวัฒนธรรมใหมีมาตรฐานเปนที่

ยอมรับสูสากล 3.63 

ดานสังคมและวัฒนธรรม S 

1. วิถีการดํารงชีวิตของชุมชนสงผลตอคุณภาพ

การศกึษา และเกิดความเสี่ยงในการออก

กลางคัน 4.19 

2. คานิยมของผูปกครองในการสงบุตรหลาน       

เขาเรยีนตอในสถานศึกษา ที่มีชื่อเสียง           

สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา 3.31 

 

ดานเทคโนโลยี T 

1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลให           

การจัดการศกึษามีคุณภาพ 4.31 

ดานเทคโนโลยี T 

1. การควบคุม กํากับการใชเทคโนโลยี          

ขาดประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ              

การจัดการศึกษา 3.88 

ดานเศรษฐกิจ E 

1. การไดรบังบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและ

เอกชนสงผลตอการพัฒนาการศึกษา 4.94 

ดานเศรษฐกิจ E 

1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสงผลตอ             

การจัดการศึกษา 4.13 

ดานการเมืองและกฎหมาย P 

1. นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ทําให

ผูเรียนไดรบัโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           

อยางทั่วถึงมีคุณภาพ และเปนธรรม 4.88 

2. การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการทําให

เกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษา 

4.56 

ดานการเมืองและกฎหมาย P 

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง               

และการกําหนดนโยบายทางการศึกษา          

ขาดความตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 4.69 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 



 

45 

แผนพัฒนาการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. -2565                                                                                                                                          

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ปรากฏวามี  “จุดออน”  มากกวา “จุดแข็ง”  โดยสรุป ดังนี้   

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

ดานโครงสรางและนโยบาย S1 

1. นโยบายมีความชัดเจนสงผลใหการปฏิบัติงาน

เปนเอกภาพ 4.38 

2. โครงการการบริหารเปดโอกาสใหชุมชน มสีวนรวม

สงผลใหการจัดการศึกษามีความหลากหลาย  

4.56 

3. ระบบบริหารงานของเขตพ้ืนที่มีความยืดหยุน

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 3.50 

ดานโครงสรางและนโยบาย S1 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลง

บอยครั้ง สงผลใหการปฏิบัติงานขาด           

ความตอเนื่อง 4.94 

2. การประสานงานระหวางกลุมงานในเขตพ้ืนที่

ขาดความเชื่อมโยงสงผลใหการทาํงาน               

มีความซ้ําซอน  4.88 

 

ดานผลผลิตและบริการ S2 

1. มีการกําหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สงผลใหผูเรียนมีความรู คุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมท่ีพึงประสงค 4.19 

 

ดานผลผลิตและบริการ S2 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมี

คาเฉลี่ยต่ํากวาระดับชาติ 4.75 

2. ระบบประกันคุณภาพภายใน ยังไมเขมแข็ง

สงผลใหสถานศกึษาบางแหง ไมไดรับ           

การรับรองคุณภาพ 4.63 

3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ

ต่ํากวามาตรฐานหลักสูตร 4.44 

4. ความแตกตางดานการเขาถึงแหลงเรียนรู

ระหวางชุมชนเมืองและชนบท 4.00 

5. ขาดมาตรการสงเสริมเด็ก ที่มีความสามารถ

พิเศษ 4.00 

ดานครูและบุคลากร M1 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนา 

ในวิชาชีพทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

4.38 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหง  

การเรียนรูและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.75 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสราง

เครือขายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 3.38 

ดานครูและบุคลากร M1 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสวน          

ยังไมปรบัวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 4.75 

2. ขาดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู

ความสามารถเฉพาะดาน 4.50 

3. การโยกยายครูและบุคลากรทางการศกึษามี

ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 4.31 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความ

รับผิดชอบรวม ตอผลของการจัดการศึกษา

4.06 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (ตอ) 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

ดานประสิทธิภาพทางการเงิน M2 

1.  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา

เพิ่มข้ึน สงผลตอการบริหารจัดการศึกษา4.81 

2.  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา     

โดยการมีสวนรวมจากหนวยงานภาครัฐ         

และเอกชน 4.00 

3.  มีการกํากับ ติดตามการใชงบประมาณอยาง

ตอเนื่อง โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 3.50 

 

 

 

ดานประสิทธิภาพทางการเงิน M2 

1. การจัดสรรงบประมาณบางรายการมีขอจํากัด

ในเร่ืองของเวลา สงผลใหการเบิกจายไมทัน

กําหนด 4.63 

2. การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามขอมูล      

และความเปนจริง สงผลใหเกิดความซ้ําซอน     

และไมทั่วถึง 4.50 

3. การใหบริการดานการเงินและสินทรัพย        

ไมเอ้ือตอผูรับบรกิาร 4.44 

4. สถานศึกษาขาดบุคลากร ที่มีความรู

ความสามารถดานการเงนิและสินทรพัย 

4.44 

ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ M3 

1. การจัดสรรวัสดุ ครภุัณฑ มีความสอดคลอง    

กับความตองการ  3.56 

2. อาคารสถานที่ บรรยากาศเอื้อตอการปฏิบัติงาน

ของผูใหบริการ และผูรับบริการ  3.56 

 

ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ M3 

1. ขอจํากัดดานพ้ืนท่ีและอาคารไมสะดวก            

ตอการใหบริการ  4.56 

2. วัสดุ ครุภัณฑดานเทคโนโลยีสําหรับ

ผูรับบรกิาร มีจํานวนไมเพียงพอ 4.50 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ขาดประสิทธิภาพ  4.44 

 

ดานการบริหารจดัการ M4 

1.  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

มาใชในการบริหาร และจัดการศึกษา 3.94 

2. ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศกึษา    

มีการนําหลักการ ทฤษฎี องคความรูมา

ประยุกตใชในการบริหาร และจัดการศกึษา 

3.75 

3. มีการประสานความรวมมือเพ่ือสรางการมีสวน

รวม ในการบรหิารจัดการศกึษาจากผูมีสวนได

สวนเสีย 3.63 

ดานการบริหารจัดการ M4 

1. ขาดการ ควบคุม กํากับ ติดตามการบริหาร

จัดการอยางตอเนื่อง  4.31 

2. การดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมในการ

ปฏิบัติงานขาดความเปนเอกภาพ  3.94 
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ผลการประเมินสถานภาพองคกร 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

สภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส  เปนปจจัยเอื้อ แตสภาพแวดลอมภายในเปนจุดออน  สงผลใหมี

ขอจํากัดในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเรียก   สภาพปญหา 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. การไดรับงบประมาณสนับสนนุจากภาครัฐและเอกชนสงผลตอการพัฒนาการศึกษา  

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษา 

4. องคกรในชุมชนใหความรวมมือการพัฒนาคณุภาพการศึกษา สงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ 

5. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ 

6. ขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา 

7. ประชาคมอาเซียน ทําใหเกิดการเรียนรู ปรับตัว และเขาถึงพหุวัฒนธรรมใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ       

สูสากล 

อุปสรรค (Threats : T) 

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองและการกําหนดนโยบายทางการศึกษา ขาดความตอเนื่อง สงผลตอ            

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. วิถีการดํารงชีวิตของชุมชนสงผลตอคุณภาพการศึกษา และเกิดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 

3. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสงผลตอการจัดการศึกษา 

4. การควบคุม กํากับ การใชเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. คานิยมของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตอในสถานศึกษาที่ มีชื่อเสียง สงผลกระทบตอ             

การจัดการศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น สงผลตอการบริหารจัดการศึกษา 

2. โครงการ การบริหาร เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม สงผลใหการจัดการศึกษามีความหลากหลาย 

3. นโยบายมีความชัดเจนสงผลใหการปฏิบัติปฏิบัติงานเปนเอกภาพ 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนาในวิชาชีพทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

5. มีการกําหนดมาตรการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหผูเรียนมีความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

ที่พึงประสงค 

6. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

7. มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในการบริหาร และจัดการศึกษา 
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8. ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา มีการนําหลักการ ทฤษฎี องคความรูมาประยุกตใช               

ในการบริหารและจัดการศึกษา 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

10. มีการประสานความรวมมือเพ่ือสรางการมีสวนรวม ในการบริหารจัดการศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

11. การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ มีความสอดคลองกับความตองการ 

12. อาคาร สถานท่ี บรรยากาศเอ้ือตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ และผูรับบริการ 

13. มีการกํากับ ติดตามการใชงบประมาณอยางตอเนือง โปรงใส และมปีระสิทธิภาพ 

14. ระบบบรหิารงานของเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความยืดหยุน สามารถปรบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

15. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการสรางเครือขายในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู 

จุดออน (Weaknesses : W) 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง สงผลใหการปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง 

2. การประสานงานระหวางกลุมงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดความเชื่อมโยง สงผลใหการทํางาน        

มีความซ้ําซอน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับชาติ 

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางสวน ยังไมปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 

5. ระบบประกันคุณภาพภายในยังไมเขมแข็ง สงผลใหสถานศึกษาบางแหง ไมไดรับการรับรองคุณภาพ 

6. การจัดสรรงบประมาณบางรายการมีขอจํากัด ในเร่ืองของเวลา สงผลใหเกิดการเบิกจายไมทันกําหนด 

7. ขาดครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดาน 

8. ขอจํากัดดานพื้นท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และอาคารไมสะดวกตอการใหบริการ 

9. การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามขอมูล และความเปนจริงสงผลใหเกิดความซ้ําซอน และไมทั่วถึง 

10. วัสดุ ครุภัณฑ ดานเทคโนโลยีสําหรับผูรับบริการ มีจํานวนไมเพียงพอ 

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 

12. สถานศึกษาขาดบุคลากร ท่ีมีความรู ความสามารถดานการเงินและสนิทรัพย 

13. การใหบริการดานการเงินและสินทรัพย ไมเอ้ือตอผูรับบริการ 

14. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารดานภาษาอังกฤษต่ําวามาตรฐานหลักสูตร 

15. การโยกยาย ครู และบุคลากรทางการศกึษา มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

16. ขาดการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการอยางตอเน่ือง 

17. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขาดความรับผิดชอบรวม ตอผลของการจัดการศึกษา 

18. ความแตกตางดานการเขาถึงแหลงเรียนรูระหวางชุมชนเมือง และชนบท 

19. ขาดมาตรการสงเสรมิเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

20. การดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม ในการปฏิบัติงานขาดความเปนเอกภาพ 
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ก. รายละเอียดจําแนกเปนรายดานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. นโยบายมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุกฝายมีความเขาใจตรงกัน 

2. นโยบายมีความชัดเจน ครอบคลุม สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

3. นโยบายสรางโอกาสในการเขาถึงและลดความเหลื่อมล้ําการจัดการศึกษา 

4. นโยบายมีความหลากหลายกอใหเกิดความยืดหยุนในการนําสูการปฏิบัติไดตามบริบท 

5. นโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษามีความชัดเจน สงผลใหเกิดความเปนเอกภาพตอการปฏิบัติของสถานศึกษา 

6. โครงสรางการบริหารมีความชัดเจน 

7. มีมาตรฐานการศกึษา กําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรูและคุณลกัษณะพึงประสงคชัดเจน 

8. ครมูีความรูความสามารถ มีความตระหนัก ตอการสรางเครือขายในการพัฒนาผูเรยีน 

9. มีการสรางขวัญและกําลังใจ ในการพัฒนาตนเองและสรางความกาวหนาในการพัฒนาวิชาชีพ 

10. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา สงผลตอการบริหารจัดการศกึษา 

11. มีการระดมทุนทรัพยากรจากทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

12. มีการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา ทําใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

13. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการ สงผลใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 

ลดภาระเวลาในการปฏิบัติงาน 

14. ผูบริหารมีความรูความสามารถนําหลักการทฤษฎีมาใชในการบริหารจัดการศกึษา 

จุดออน (Weaknesses : W) 

1. นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบอย ทาํใหขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติ เกิดความซ้ําซอน 

2. การประสานสรางความเขาใจดานนโยบาย ขาดการเชื่อมโยง ขาดประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลสูง ทําใหคุณภาพผูเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย 

4. ผลสัมฤทธ์ิและทักษะชีวิตที่จําเปนในยุค 4.0 ยังไมอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจ 

5. นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรยีนรูยังไมไดรับการดูแลอยางจรงิจัง  

6. ครมูีภาระงานมาก สงผลใหการปฏิบัติงานดานการสอนไมเต็มที่  ขาดประสิทธิภาพ 

7. ครบูางสวน ขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูหรือใชนวัตกรรมใหมในการจัดการเรียนการสอน 

8. การไดรับงบประมาณลาชา ทําใหเกิดปญหาในการจัดการ ไมสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนด 

9. การจัดสรรวัสดุครุภัณฑ ไมสอดคลองกับความตองการสถานศึกษา 

10. การกํากับ นิเทศ ติดตาม การประเมินผล การรายงานผล ยังไมตอเนื่องและไมสะทอนผลการปฏิบัติงาน           

ที่ชัดเจน 
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โอกาส (Opportunities : O) 

1. ชุมชนและสังคมใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

2. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของชุมชนสงผลใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงาม เปนพื้นฐานในการพัฒนา

ดานจิตใจ 

3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

4. การไดรบังบประมาณในการสนับสนุนจากภาครัฐ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

5. มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ทําใหมีแนวทางในการปฏิบัติ 

อุปสรรค (Threats : T) 

1. การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ครอบครัว สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา เชน การหยาราง สิ่งเสพติด 

2. เทคโนโลยีที่ขาดการควบคุม สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

3. เศรษฐกิจมีความผันผวน สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. การไมมีเสถียรภาพทางการเมืองสงผลใหเกิดความไมแนนอน ไมม่ันคงในการจัดการศึกษา 

ข. รายละเอียดจําแนกเปนรายดานระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. สปพ.นครราชสีมา เขต 3 มีโรงเรียนตนแบบในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2. มีนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่เปนนโยบายหลัก 

3. ครมูีการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณอยางตอเน่ือง 

4. มีการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยอยางตอเนื่อง 

5. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

จุดออน (Weaknesses : W) 

1. โรงเรียนสวนใหญควบรวมชั้นปฐมวัยทุกระดับ สงผลใหการจัดประสบการณไมสอดคลองตามชวงวัย 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรแตไมสอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอมปจจุบัน 

3. ผูบริหารสวนใหญขาดความรูความเขาใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4. ครปูระเมินผลพัฒนาการของเด็กไมครอบคลุมท้ัง 4 ดาน 

5. ครขูาดการนําผลการประเมินไปปรับพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

6. สภาพแวดลอมของสถานศึกษาไมเอื้อตอการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัย 

7. สถานศึกษาขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการเงินและพัสดุ 

8. การจัดสรรงบประมาณบางรายการมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลา สงผลใหการเบิกจายไมทันกําหนด 
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โอกาส (Opportunities : O) 

1. ชุมชนใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสงผลใหตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดสงผลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพสงผลใหผูเรียนระดับปฐมวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง 

4. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยมีความชัดเจนและครอบคลุมสงผลใหการจัดการศึกษาปฐมวัย    

มีคุณภาพ 

  อุปสรรค (Threats : T) 

1. ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในการสงเสริมการเรียนรู การจัดการศึกษาปฐมวัยสงผลใหเด็กมีพัฒนาการ

ดานการเรยีนรูไมเปนไปตามชวงวัย 

2. การควบคมุการใชสื่อเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพสงผลตอการเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

3. เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยสงผลใหการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยขาดความตอเน่ือง 

ค. รายละเอียดจําแนกเปนรายดานภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. นโยบายมีความชัดเจน โดยเฉพาะจุดเนนของเขตพ้ืนท่ี ซึ่งสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

2. บุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรักความสามัคคีในองคกร ทํางานเปนทีมชวยเหลือ      

ซึ่งกันและกัน ประสานและรวมมือระหวางกลุมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและเกิดการพัฒนา 

3. ผูนําองคกรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางอิสระ เต็มศักยภาพ สงเสริมขวัญกําลังใจ                           

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร 

4. ผูนําองคกรมีการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ และมีสวนรวมในการดาํเนินงานอยางเปนกัลยาณมิตร 

6. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานและมีความคิดสรางสรรค จิตบริการ ยิ้มแยมแจมใส

กระตือรอืรนในการใหบริการ และบริการดวยความรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค 

8. โครงสรางการบริหารงานภายในแตละงาน ชัดเจนเปนระบบ 

9. บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี  แตงกายสวยงาม สุภาพ เหมาะสม กิริยามารยาทเหมาะสม 

10. บุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงาน 

11. ผูนําองคกรเปนแบบอยางในการทํางานโดยใชหลัก 3 ให คือ การใหเกียรติ การใหโอกาส และการใหอภัย 

จุดออน (Weaknesses : W) 

1. บุคลากรบางกลุมงานมีไมเพียงพอกับภาระงานที่ตองปฏิบัติ 

2. ขาดการประชาสัมพันธ การประสานงาน เชื่อมโยงระหวางกลุมงานในองคกร และกิจกรรมขององคกร      

ที่สรางสรรคและตอเนื่อง 

3. ไมนําผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนางาน 

4. ขาดการเชื่อมโยงและการสรางความเขาใจรวมกันในดานนโยบาย 

5. การจัดสรรงบประมาณลาชา ไมเปนไปตามแผน 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานเทาที่ควร 
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7. อาคารสถานที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

8. ขาดวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการที่จําเปน 

9. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

11. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลภายในไมตอเนื่อง 

12. ภาระงานซ้ําซอนขาดความชัดเจนของผูปฏิบัติ สงผลใหงานไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

13. บุคลากรขาดการพัฒนางานท่ีตรงกับยุทธศาสตร 

14. ขาดขอมูลสารสนเทศเพ่ือการใหบริการ 

15. เขตพื้นที่ขาดความคลองตัวในการเบิกจายงบประมาณ 

16. ขาดการพัฒนาองคกร ของบุคลากรที่มีคณุภาพของกลุม และระดับเขต 

17. การบริหารงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ ไมคุมคา  และไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา 

18. ขาดการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

19. บุคลากรในสํานักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และขาดการดูแลเอาในใสผูใตบังคับบัญชา 

20. ขาดมารยาทในการประชุม เชน ควรเคารพกติกาและใชคําพูดอยางสรางสรรค 

21. ขาดความเทาเทยีม ขวัญกําลังใจในการดูแล 

23. บุคลากรขาดการสรางความตระหนักตอการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. มีเครือขายความรวมมืออยางกัลยาณมิตรจากหนวยงานองคกรอ่ืน ที่สงเสริมสนับสนุนตอคุณภาพการศึกษา 

2. มีกฎระเบียบ ขอกฎหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย กาวหนา รวดเร็ว 

อุปสรรค (Threats : T) 

1. การจัดสรรงบประมาณ ไมสอดคลองตอภารกิจและเป าหมายของการจัดการศึกษาเทคโนโลยี                       

ไมเอ้ือตอการทาํงาน 

2. ขอมูลสารสนเทศไมตอบสนองตอการปฏิบัติงาน ขาดขอมูลท่ีจําเปน 

3. องคคณะบุคคลตีความดานกฎหมายไมตรงกัน เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

4. การแบงเขตพ้ืนท่ีบริการไมสอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตร 

5. โครงสรางการบริหารงานโดย กศจ. เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

6. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล จากหนวยงานตางๆ มีความซ้ําซอน ยุงยาก เพ่ิมภาระใหกับผูปฏิบัติงาน 

เปนอุปสรรคกับการพัฒนาองคกร 

7. นโยบายเปลี่ยนแปลง ขาดความตอเนื่อง ทําใหขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
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สวนท่ี 3 

ทิศทางการพัฒนาแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 
      
 

จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอก/ภายใน (SWOT)  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  นั้น  เพ่ือสงเสริมพัฒนาจุดแข็งและโอกาส  แกไขปรับปรุงจุดออนและอุปสรรค     

ซึ่งจะสงผลใหการบริหารจัดการตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงข้ึน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จึงไดกําหนด         

ทิศทางการพัฒนา  ดังนี้                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน

(VISION) 
 

          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3          

เปนองคกรพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล            

บนพ้ืนฐานความเปนไทยสูสากล 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรูตลอดชีวิต 

อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  

2. เสริมสรางสังคมทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและ

เทาเทียม   

3. สงเสริมกระบวนการพัฒนาการศึกษา  ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่

โปรงใสและเปนธรรม 

4. สงเสริมสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา เพ่ือเปนหนวยงานการผลิต และ         

การบริการท่ีเขมแข็ง  มีคุณภาพบนฐานความรูสูสากล 

พนัธกิจ  

(MISSION) 
 

1. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรม 

และ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต   

2. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน          

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ   

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่ วถึง                     

มีคุณภาพและเสมอภาค 

4. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสม      

และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ    

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพ และเปนกลไก

ขับเคลื่อนการศกึษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 

(GOALS) 
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 จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3  จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  6 กลยุทธ  ดังตอไปนี้ 

กลยุทธ (Strategy) 

 กลยุทธที่ 1    จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 กลยุทธที่ 2    พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 กลยุทธที่ 3    พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธที่ 4    สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน                                  

                   และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 กลยุทธที่ 5   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธที่ 6   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

            คานิยมองคกร (VALUE)อออกาวหนา กาวไกล  กาวสูสากล 

 

 

จุดเนน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3  ปการศึกษา 2563 

  

 

 
 

1. ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน 

เกง หมายถึง เกงเรียนรู จินตนาการอยางสรางสรรค 

กลา หมายถึง กลาแสดงออก สื่อสารรูเรื่อง เขาใจได 

พัฒนาครบดาน หมายถึง พัฒนาดานวินัย ดานคุณธรรม 

ตัวชี้วัดจุดเนนท่ี 1 ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน 

เกง...การอานคํางายๆได/คิดบวกเลขสองหลัก/อานเขียนคําพ้ืนฐานภาษาไทย/ชวยเหลือตนเองได 

กลา...สื่อสารทักทาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  กลาแสดงออกอยางสรางสรรค 

พัฒนาครบดาน... เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาแบบองครวม 5 ดาน (รางกาย อารมณ จิตใจ วินัย 

สังคมและสติปญญา) ไดรับการศึกษาตามเกณฑ มีภูมิคุมกัน รูเทาทันสังคม และอยูในสภาพแวดลอมที่ดี 

ปฐมวัยเกงกลา  พัฒนาครบดาน  รักการอานเปนนิจ ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันปฐมวัยเกงกลา  พัฒนาครบดาน  รักการอานเปนนจิ ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  
 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2. เสริมสรางและขยายโอกาสทางการศึกษา 

3. เสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ 
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2. รักการอานเปนนิจ 

รักการอาน หมายถึง การฝกใฝมุงมั่นในการอาน อานจนเคยชินและอานจนเปนนิสัย 

ตัวชี้วัดจุดเนนท่ี 2 รักการอานเปนนิจ รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอาน 

ประเมินจากพฤติกรรม 

1) ผูเรียนอานหนังสือสมํ่าเสมออยางนอยวันละ 20 นาที 

2) ผูเรียนอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง  

3) ผูเรียนสามารถสรุปเรื่องจากการอาน และเขียนบันทึกการอานได 

4) ผูเรียนสามารถเลาเรื่อง  เลานิทาน หรือแสดงบทบาทสมมุติได 

5) ผูเรียนสามารถสรางช้ินงาน/ ผลงาน และนวัตกรรมที่เกิดจากการอานได  

3. ใชภาษาอังกฤษ >>ในชีวิตประจําวัน 

การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หมายถึง นักเรียนสามารถฟงและพูดโตตอบเปนภาษาอังกฤษ                

ในสถานการณตางๆได       

ตัวชี้วัดจุดเนนท่ี 3  ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

    1) นักเรียนทุกคนทองคําศัพทในระดับชั้นไดอยางนอยรอยละ 60 

2) นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอกคําศัพทในระดับชั้นไดอยางนอยรอยละ 50  

3) นักเรียนทุกคนสามารถพูดโตตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดตามเกณฑระดับชั้น 
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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 
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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. 

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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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

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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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

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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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

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 
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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. 

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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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 

 
 
 
 
 
 



   63 
 

   แผนพัฒนาการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. -2565                                                                                                                         

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 
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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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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 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

สวนท่ี  5 

โครงการ/งบประมาณ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563-2565 

   
 

ประเด็นกลยุทธ  1   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี 1 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรม และทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจรติในอนาคต 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 1. โครงการสงเสรมิและพัฒนาการเรียนการสอน  

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร และประชาธิปไตย 

600,000 600,000 600,000 ศน./สส. 

 2. โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา 400,000 400,000 400,000 สส. 

 3. โครงการสงเสรมิการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

400,000 400,000 400,000 สส. 

 4. โครงการสงเสรมิสภานักเรียนไทย 300,000 300,000 300,000 สส. 

 5. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

 

400,000 400,000 400,000 สส. 

 6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพป.นครราชสีมา  3 

 

500,000 600,000 800,000 สส. 

 7. โครงการประกวดโรงเรียนตนแบบระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

- 800,000 - สส. 

 8. โครงการเสริมสรางความม่ันคงของสถานบันหลัก

และการปกครองในระบบประชาธิปไตย 

300,000 300,000 300,000 สส. 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธ  1   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี 1 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรม และทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจรติในอนาคต 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรม 

การเรียนรูใหผูเรียนมีความ ความเขาใจเก่ียวกับ                  

ภัยคุกคาม 

200,000 200,000 200,000 ศน. 

 10. โครงการที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา 

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

300,000 300,000 300,000 สส. 

 11. โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

200,000 200,000 200,000 ศน. 

 12. โครงการพัฒนาความสามารถดานคํานวณ

(Numeracy) 

200,000 200,000 200,000 ศน. 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธ  1   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี 2 นักเรียนกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1.โครงการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนสูศตวรรณท่ี 21 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ศน. 

 2.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 

สูคุณภาพ 

800,000 800,000 800,000 ศน. 

 3.โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา           

เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน การจัดการเรียนการสอน   

ในสาระภาษาอังกฤษ 

600,000 600,000 600,000 ศน. 

 4.โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน         

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง 

คณิตศาสตร 

600,000 600,000 600,000 ศน. 

 5. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ศน. 

 6. โครงการพัฒนาวิชาการกลุมพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ศน. 

 7.โครงการเสรมิสรางความเขมแข็งในการพัฒนา

ผูเรยีนอยางมีคุณภาพ ดวยการปรับหลักสูตรการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสม 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

ศน. 

 8. โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 500,000 500,000 500,000 ศน. 

 9. โครงการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

500,000 500,000 500,000 ศน. 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธ  1   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี 2 นักเรียนกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต           

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

10. โครงการนําส่ือนวัตกรรมที่ผานกระบวนการคิด 

มาประยุกตใชในโรงเรียนการจัดการเรียนรูและ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนได           

ตามแนวทาง Thailand 4.0 

300,000 300,000 300,000 สส. 

 11. โครงการสงเสริมนักเรียน เรียนรูจากแหลงเรียนรู 

มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน

เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และตัวอยาง 

รูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ศน. 

 12.โครงการบานนักวทิยาศาสตรนอยและสงเสริม

ความเขมแข็งการศึกษาปฐมวัย 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ศน. 

 13. โครงการสงเสริมความสามารถการอาน การเขียน 

และการใชภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

ศน. 

 14. โครงการสงเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะ 400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

สส. 
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 แผนพัฒนาการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. -2565                                                                                                                         

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธ  2 เสริมสรางและขยายโอกาสทางการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 3  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา      

ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า 

1. โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา          

ใหผูเรียนไดรับโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

สส. 

ทางการศึกษา 2. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา ขยายโอกาส     

ทางการศึกษา 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

สส. 

 3. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กดอยโอกาส 800,000 800,000 800,000 สส. 

 4. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิต 300,000 300,000 300,000 สส. 

 5. โครงการสงเสริมผูเรียนเขาเรียนในสถานศึกษาที่มี

คุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

สส. 

 6. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานอยาง

เหมาะสมตามบริบท 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

นผ.สส. 

 7. โครงการสงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชเปน

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียน 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ศน. 

 8. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบ

ฐานขอมูลประชากรวัยเรียนใชในการวางแผน 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

สส. 

 9. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบ 

อาชีพอยางเขมแข็ง 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

สส. 

 10. โครงการอบรมพนักงานและเจาหนาที่สงเสริม

ความประพฤตินักเรียน 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

สส. 

 11. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียน”

โปรแกรมแนะนําสํารับอาหาร” 

500,000 

 

500,000 -500,000 สส. 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธ  3  เสริมสรางศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 4 ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สาขาวชิาที่ชาดแคลน 

600,000 600,000 600,000 ศน. 

 2. โครงการพัฒนาครูดาน ICT เพ่ือการเรียนรู 

 

300,000 300,000 300,000 ศน. 

 3. โครงการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร 

เปนผูนําทางวิชาการ 

500,000 500,000 500,000 ศน. 

 4. โครงการพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได 

อยางมีคุณภาพ 

500,000 500,000 500,000 ศน. 

 5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมี 

ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

300,000 300,000 300,000 ศน. 

 6. โครงการพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ 300,000 300,000 300,000 ศน. 

 7. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนการส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษสูศตวรรษท่ี 21 

300,000 300,000 300,000 ศน. 

 8. โครงการประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมี

ผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

500,000 500,000 500,000 พัฒนาครูฯ 

 9. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สําหรับครู 

สูครูมืออาชีพ ประจําป 2563 

500,000 500,000 500,000 พัฒนาครูฯ 

 10. โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ

ชีวติของขาราชการ ปงบประมาณ 2562 

500,000 500,000 500,000 พัฒนาครูฯ 
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 แผนพัฒนาการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. -2565                                                                                                                         

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธ  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงคท่ี 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธภิาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

1. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 อก. 

 2. โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และ 

ธรรมาภิบาล 

300,000 300,000 300,000 อก. 

 3. โครงการพัฒนาเครือขายวิชาการและวิชาชีพ           

สูความเปนเลิศ 

400,000 400,000 400,000 ศน. 

 4. โครงการพัฒนาความเขมแข็งในการบริหารงาน 

แบบมีสวนรวม 

300,000 300,000 300,000 อก. 

 5. โครงการสงเสรมิความรวมมือระหวางสถานศึกษา 

ชุมชน องคกรภาครฐั และเอกชน 

300,000 300,000 300,000 สส 

 6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี 

ประสิทธิภาพ 

300,000 300,000 300,000 อก 

 7. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ในสถานศึกษา 

400,000 400,000 400,000 ศน. 

 8.โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

300,000 300,000 300,000 สส 

 9. โครงการพัฒนาองคกรอยางรอบดานสูยคุ 4.0 200,000 200,000 200,000 ศน 

 10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา            

ดานการบริหารงานบุคคล 

800,000 800,000 800,000 บค 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธ  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงคท่ี 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธภิาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ          

การบริหารจัดการภาครัฐ 

12. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ           
ตามมาตรฐานของ สพป.การเพ่ิมประสิทธิภาพ      
การตรวจสอบ  

500,000 500,000 500,000 ตสน. 

 13. โครงการการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการตามมาตรฐาน สพป. 

300,000 300,000 300,000 อก. 

 14. โครงการสัมมนาใหความรูผูบริหารสถานศึกษา 

ผูอํานวยการกลุม/หนวย สพป.นครราชสีมา เขต 3 

300,000 300,000 300,000 อก. 

 15. อบรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน TOR 

 

500,000 500,000 500,000 กง. 

 16. โครงการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

300,000 300,000 300,000 นผ. 

 17. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก 

200,000 200,000 200,000 นผ. 

 18. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

งบประมาณดานการศึกษา 

300,000 300,000 300,000 นผ. 

 19. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน

ทางการศึกษา 

500,000 500,000 500,000 ICT 

 20. โครงการขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษากรณี        

มีความจําเปนเรงดวน 

500,000 500,000 500,000 ทุกกลุม 
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สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  

 

ประเด็นกลยุทธ  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงคท่ี 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธภิาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

กลยุทธ โครงการ / กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ 

หนวยผูรับผดิชอบ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่          

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

21. โครงการสํานักงานเขตพื้นท่ี GREEN OFFICE 

 

300,000 300,000 300,000 อก. 

 22. โครงการทําดีดวยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดลอม 

 

300,000 300,000 300,000 อก. 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
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 ที่ปรึกษา 

     นายกิตติพงศ  โดงพิมาย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายปรีชา  กําพุฒกลาง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายศราวุธ  พิมละมาศ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายสุริยนต  กัลยาณ ี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3   

 

 คณะทํางาน 

     นางบัญชา  ศรีปญญาวุฒิ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

     นายธน ู ฤทธิกลู  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

     นางพิสมัย  คําสาริรักษ  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

     นายธานินทร  ศิริกําเนิด ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

     นางขวัญเรือน  รุงตาล  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

     นางประทุมทิพย  พรหมคุณ ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

     นางเกดสุชา  ทองนอย  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

     นายธีรนัย  อ่ิมพรมราช  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและนิติกร 

     นางรัตดา  คูณมา  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

     นางศลษิา  ศิริกําเนิด  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมทางไกลฯ 

     นางสาวสุมล  ศิริปร ุ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

     นางสาวอรดา  อบสุนทร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

     นางสาวรุงรัตตา วรรณเสถียร นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     นางสาวธัญสุดา  แสนลือชา  ลูกจางชั่วคราว 

     

 บรรณาธิการ/รูปเลม 

     นางบัญชา  ศรีปญญาวุฒิ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  

     นางสาวสุมล  ศิริปร ุ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

     นางสาวอรดา  อบสุนทร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

     นางสาวรุงรัตตา วรรณเสถียร นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     นางสาวธัญสุดา  แสนลือชา  ลูกจางชั่วคราว      

คณะผูจัดทํา 




