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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ที่ตั้งถนนสุขำภิบำล 14 ต ำบลแชะ 
อ ำเภอครบุรี  จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 30250 กำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ 044-445161, 
044-449021  โทรสำร 044-445161 ต่อ 801  Website http://www.Korat3.go.th มีพ้ืนที่บริกำร 4 อ ำเภอ 
ประกอบด้วย อ ำเภอครบุรี อ ำเภอเสิงสำง อ ำเภอปักธงชัย และอ ำเภอวังน้ ำเขียว ดังนี้ 

อ ำเภอครบุรี (Amphoe KhonBuri) ค ำขวัญอ ำเภอ น  ำตกวังเต่ำ เขำจอมทอง สองเขื่อนงำมล  ำ               
ถ  ำวัวแดง ศิลำแลงปรำงค์ครบุรี บำรมีหลวงปู่นิล มีเขตกำรปกครอง 12 ต ำบล 152 หมู่บ้ำน แยกเป็น                      
5 เทศบำล 10 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ห่ำงจำกตัวจังหวัด 58 กิโลเมตร      
มีเนื้อที่คิดเป็นพื้นที่ 1,748 ตำรำงกิโลเมตร  หรือ 1,150,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติและเตรียมกำรสงวน 
1,453.68 ตำรำงกิโลเมตร  หรือ 908,612.50 ไร่ และพ้ืนที่นอกเขตป่ำไม้  330.32 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
206,387.50 ไร่ ทรัพยำกรธรรมชำติ อ ำเภอครบุรี มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ ได้แก่ ล ำมูลบน ล ำแชะ และล ำห้วยต่ำง ๆ 
นอกจำกนี้ยังมีแหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้นเอง ได้แก่ เขื่อนล ำมูลบน เขื่อนล ำแชะ เพ่ือใช้ในกำรอุปโภคและประโยชน์ 
จำกด้ำนเกษตร มีพ้ืนที่ป่ำไม้ส ำคัญได้แก่ อุทยำนแห่งชำติทับลำน ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำครบุรี ป่ำดงอีจำนใหญ่ 

อ ำเภอเสิงสำง (Amphoe Soeng Sang) ค ำขวัญอ ำเภอ เขื่อนล ำปลำยมำศ เที่ยวหำดชมตะวัน              
ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลำน นมัสกำรหลวงปู่สอน มีเขตกำรปกครอง 6 ต ำบล                   
84 หมู่บ้ำน แยกเป็น 2 เทศบำล 6 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อยู่ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ   ประมำณ                 
90 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,197 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 748,125 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอหนองบุญมำก 
จังหวัดนครรำชสีมำ และอ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว                
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอปะค ำ อ ำเภอโนนดินแดง อ ำเภอโนนสุวรรณและอ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ ลักษณะภูมิประเทศสภำพพ้ืนที่ของอ ำเภอเสิงสำง                 
เป็นที่รำบสูง มีภูเขำเตี้ย ๆ ควำมสูงอยู่ระหว่ำง 15 - 300 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง มีล ำน้ ำธรรมชำติ
ไหลผ่ำนที่ส ำคัญ 1 สำยคือล ำปลำยมำศ ซึ่ งมีต้นน้ ำ เกิดจำกเทือกเขำพนมดงเล็กไหลผ่ำนท้องที่                           
ต ำบลโนนสมบูรณ์ ต ำบลสระตะเคียน ต ำบลกุดโบสถ์ ผ่ำนไปเขตท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์และไหลไปบรรจบ                     
ล ำน้ ำมูลที่อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

อ ำเภอปักธงชัย (Amphoe Pak Thong Chai) ค ำขวัญอ ำเภอ ล ำพระเพลิงน  ำใส ผ้ำไหมเนื องำม         
ข้ำวหลำมนกออก ถั่วงอกวังหมี หม่ีตะคุ  มีเขตกำรปกครอง 16 ต ำบล 215 หมู่บ้ำน แยกเป็น 6 เทศบำล               
12 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ตั้งและอำณำเขตอ ำเภอปักธงชัย ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัด อยู่ห่ำงจำก
นครรำชสีมำ 32 กิโลเมตร ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 304 (โครำช- ปักธงชัย-กบินทร์บุรี) มีอำณำเขตติดต่อกับ
เขตกำรปกครองข้ำงเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอสูงเนิน และอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ                         
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอโชคชัย และอ ำเภอครบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อ ำเภอวังน้ ำเขียว และอ ำเภอสูงเนิน พ้ืนที่ : 1,374.3 ตำรำงกิโลเมตร  

อ ำเภอวังน  ำเขียว (Amphoe Wang Nam Khiao) ค ำขวัญอ ำเภอ วังน  ำเขียวเมืองหนำว ภูเขำ
มำกมำย น  ำตกหลำกหลำย ผลไม้นำนำพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองในหมอก มีเขตกำรปกครอง 5 ต ำบล 83 
หมู่บ้ำน แยกเป็น 1 เทศบำล 5 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สภำพภูมิประเทศของที่นี่ เพรำะพ้ืนที่ในแถบนี้                
มีวังน้ ำที่ใสงดงำมเป็นธรรมชำติ น้ ำนั้นใสจนมองเห็นเงำสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพ้ืนที่นี้ว่ำ “วังน้ ำเขียว”    

 

http://www.korat3.go.th/
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วังน้ ำเขียวมีถนนเส้นหลักที่พำดผ่ำนอ ำเภอกบินทร์บุรี จำกด้ำนจังหวัดปรำจีนบุรี มีกำรปกครอง แยกเป็น  5 ต ำบล 
ต ำบลต่ำง ๆ ประกอบด้วย ต ำบลวังน้ ำเขียว ต ำบลไทยสำมัคคี ต ำบลอุดมทรัพย์ ต ำบลวังหมี และต ำบลระเริง 
และมีพ้ืนที่ติดต่อกับ อ ำเภอนำดี อ ำเภอปักธงชัย อ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอเสิงสำง  และอ ำเภอครบุรี                        
พื นที่ : 1,129.996 ตำรำงกิโลเมตร 

ที่ตั งและอำณำเขตส ำนักงำนเขตที่พื นที่กำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ประกอบด้วย อ ำเภอปักธงชัย 
อ ำเภอวังน้ ำเขียว อ ำเภอครบุรี อ ำเภอเสิงสำง 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอสูงเนิน อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ อ ำเภอโชคชัย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอปำกช่อง 

 

2. โครงสร้ำงกำรบริหำร 
   โครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย  

ดังนี้ 
1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

5. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
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7. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

1) กลุ่มอ ำนวยกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำร
องค์กำร กำรประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำน                
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำท ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงเรียบร้อย   
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลบนพ้ืนฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร สื่ออุปกรณ์ ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ เพ่ือ                        
ให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวก คล่องตัวมีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีอ ำนำจ
หน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขต  
(ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กรส ำนักงำนเขต 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำรและผลงำนของส ำนักงำนเขตและส่วนรำชกำรในสังกัด 
(ฉ) เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ช) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนงำนที่เก่ียวกับกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ 
(ณ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตท่ีมิใช่งำนของ  
     สว่นรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ          

และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
2) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เป็นกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เน้นมำตรกำรจูงใจ                     

ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำนโดยยึดหลักกำรกระจำย
อ ำนำจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว เกิดควำมอิสระ ในกำร
ปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ 
น ำไปสู่กำรบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพ
ของผู้เรียน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
(ข) สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ง) พัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
  (จ) ด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 

(ฉ) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) จัดท ำมำตรฐำน คุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและเกณฑ์กำรประเมิน ผลงำน  
     ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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(ซ) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เกี่ยวกับ           
กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในหน่วยงำน
กำรศึกษำเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3) กลุ่มนโยบำยและแผน เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย                     
ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ของงำน                    
ตำมยุทธศำสตร์ เป็นส ำคัญ (Strategic Result Based Management :  SRBM)  ใช้ระบบงบประมำณ                   
แบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (SPBB)  โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้        
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียน
เป็นฐำน (School – Based Management)  โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร ตำมแผนกำรก ำกับ
ติดตำมผลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแผน 

 (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ              
ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยไปสู่กำรศึกษำตลอดชีพ น ำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพ 
และกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ ที่จะเป็นกำรช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกำส พิกำร และมีควำมสำมำรถพิเศษ               
อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเอกชน ร่วมจัดกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้เรียน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ                     
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

(ค) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง  
     กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(ง) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

(จ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด  เนตรนำรี 
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 

(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ช) ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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(ณ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

5) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  เป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรนิเทศ
กำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัย ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือให้สถำนศึกษำ  มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน
เท่ำเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยเกิดกำรเรียนรู้
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

 (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ 
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล

กำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง

ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ  
     และงำนบริหำรสินทรัพย์ 

7) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    และกำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ

มอบหมำย 
8) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
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(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
วิชำชีพและจรรยำบรรณ 

 (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ 
    หรือต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 
    มอบหมำย 

9)  กลุ่มกฎหมำยและคดี  เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำ         
      งำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 
(ญ) กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
     ที่ได้รับมอบหมำย 

10) หน่วยตรวจสอบภำยใน  เป็นหน่วยงำนควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรส่งสัญญำณ
เตือนควำมเสี่ยงที่ท ำให้หน่วยงำนปฏิบัติไม่บรรลุเป้ำหมำย กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ มีกำรสอบทำนที่ดี 
สำมำรถท่ีจะท ำให้กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส 
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล
ทรัพย์สิน 

(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน     
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ                
     ที่ได้รับมอบหมำย 
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ภำพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรตดิตำมตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 กลุ่มกฎหมำยและคดี  

 สถำนศึกษำ 

กลุ่มนโยบำย     
และแผน 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

 
กฎหมำย แผน นโยบำยส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นกำรศึกษำที่จัดไม่น้อยกว่ำสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษำเป็นรำกฐำน
กำรศึกษำของคนไทย โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร อ ำนำจหน้ำที่                  
ในกำรจัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  

เ พ่ือให้กำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้ น พ้ืนฐำน สอดคล้องกับทิศทำงของรั ฐธรรมนูญ                                
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี และกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3                  
ต้องก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญและส่งผลกระทบ   
ต่อระบบกำรศึกษำ ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประเทศไทยจะได้มีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่ง               
ในกำรก ำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเป้ำหมำย
หลักอยู่ที่กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำประชำกรวัยเรียน ในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึง ต่อไป 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้มีกำรประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษำยน 2560         
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ มีบทบัญญัติไว้ใน มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคน                     
ได้รับกำรศึกษำ เป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็ก ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคที่หนึ่ง เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง                        
ส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 
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 รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริม                 
ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน  
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำ
ดังกล่ำวมีคุณภำพ  และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ  ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไป  
ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย 
 กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัด
ของตนและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
  ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ                       
ตำมวรรคสำม รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัด    
ของตน 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดค ำนิยำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมำยถึง 
กำรศึกษำระดับก่อนอุดมศึกษำ และก ำหนดในมำตรำ 10 กำรจัดกำรศึกษำ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ                   
และโอกำสเสมอกัน ในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
 กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม                   
กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพหรือบุคคลซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล ด้อยโอกำส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ 
 กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และให้บุคคล
ดังกล่ำว  มีสิทธิได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ                         
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
 กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมสำมำรถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ควำมสำมำรถของบุคคลนั้น 

ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย  
 ได้ก ำหนดนิยำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี เป็นกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) (ถ้ำมี) 
ระดับประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่ำ และ                  
ให้หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ 

ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำย                 
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง                  
และบูรณำกำรกัน ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำน
รัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580                        
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย 
ควำมอยู ่ด ีมีส ุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ                   
กำรกระจำยรำยได้ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 



10 
 

แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2566-2570                                                                                                                                                                                                         
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 

 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ และประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรพัฒนำประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ              
จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วม                  
ของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” ซึ่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย                      
1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม และ                        
6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 เพื ่อให้ทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสำมำรถได้ร ับกำรพัฒนำและยกระดับ                     
ได้เต็มศักยภำพและเหมำะสม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์                
จึงได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้งกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในปัจจุบัน และ                
กำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำ ที่ให้ควำมส ำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของกำรพัฒนำทุนมนุษย์  และ
ปัจจ ัยและสภำพแวดล้อมที ่เกี ่ยวข ้องเ พื ่อสร ้ำงระบบนิเวศที ่เ อื ้อ ต ่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์                      
อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วย กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีว ิต ควบคู ่กับกำรปฏิรูปที ่ส ำคัญ                    
ทั้งในส่วนของกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีควำมดีอยู่ใน ‘วิถี’ กำรด ำเนินชีวิตและ            
มีจิตส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่น่ำอยู่ และมีกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงกำรเรียนรู ้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อกำรเปลี ่ยนแปลง              
ในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู ้ตลอดชีวิตเ พื่อพัฒนำผู ้เรียน ให้สำมำรถก ำกับ              
กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำมตระหนัก
ถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย ตลอดจนพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำ
แต่ละประเภท 
 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ สำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรก ำหนดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนขึ้น 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนระดับสองที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์
ชำติ  โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมมั่นคง 2) กำรต่ำงประเทศ 3) กำรพัฒนำกำรเกษตร                           
4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 5) กำรท่องเที ่ยว 6) กำรพัฒนำพื้นที ่และเมืองน่ำอยู ่อัจฉริยะ                      
7) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 13) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 14) ศักยภำพกำรกีฬำ 15) พลังทำงสังคม                 
16) เศรษฐกิจฐำนรำก 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 19) กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำทั้งระบบ 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ 23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม โดยมีแผนแม่บท                            
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร 2 แผนแม่บท ดังนี้ 
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก ำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนำและ
ยกระดับทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภำพและเหมำะสม ดังนี้  1) กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 2) กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์                   
จนถึงปฐมวัย 3) กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน 5) กำรส่งเสริม
ศักยภำพวัยผู้สูงอำยุ โดยกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนสนับสนุนแผนแม่บทดังกล่ำว 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะมีควำมเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อยที่ 2) และ 3) 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้ง 
กำรแก้ไขปัญหำในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ทั้งกำรศึกษำ               
ในระบบ นอกระบบ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้                
ที่เหมำะสมกับตนเอง ได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคน
ไทยตำมพหุปัญญำ ให้เต็มตำมศักยภำพ รวมถึงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถ                
ต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 1) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้        
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
โดยกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรแผนแม่บทดังกล่ำว                        
ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมเก่ียวข้องกับองค์ประกอบและปัจจัยภำยใต้แผนแม่บท
ดังกล่ำวทุกองค์ประกอบ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร และขั้นตอนกำรปฏิรูป
ประเทศ ในด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกำสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
ทั้งนี้ กำรปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ ซึ ่งแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 3) ด้ำนกฎหมำย                  
4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้ำนสำธำรณสุข                
8) ด้ำนสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 11) ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำมีแผนงำน
เพ่ือกำรปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย                        
2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ              
ที่ 21 3) กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน              
4) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบน ำไปสู่กำรจ้ำงงำน
และกำรสร้ำงงำน 5) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือสนับสนุน               
กำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน 
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.  2560 มำตรำ 258 จ.  โดยสรุปได้บัญญัติ                            
ให้มีกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อน                     
เข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ให้ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้มีกลไก
และระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู ้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ ให้ได้ผู ้ม ีจ ิตวิญญำณ                   
ของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและ
ประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของ ผู้ประกอบวิชำชีพครู                
ให้มีกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัดและปรับปรุง
โครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชำติและระดับ
พ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 261 ก ำหนดให้กำรปฏิรูปตำมมำตรำ 258 จ. ด้ำนกำรศึกษำ                      
มีคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะ
และร่ำงกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 
 นอกจำกนี้ กำรปฏิรูปกำรศึกษำยังเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุ                      
ตำมยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในด้ำนต่ำงๆ เนื่องด้วยกำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ 
ดังนั้นแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำจึงเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินกำร                      
ตำมยุทธศำสตร์ชำติทุกด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ด้ำนควำมเท่ำเทียม
และควำมเสมอภำคของสังคม และด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรกระจำย
รำยได ้
 ปัญหำและควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ปัญหำของระบบกำรศึกษำของไทย                       
มีควำมซับซ้อนสูง คุณภำพของกำรศึกษำต่ ำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำสูง ปัญหำของระบบกำรศึกษำ               
เป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
ยังไม่มีประสิทธิภำพ กำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำของภำครัฐในด้ำนธรรมำภิบำล              
เป็นอุปสรรคส ำคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของกำรน ำประเด็นกำรปฏิรูปกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงบริบท                  
ของประเทศและของโลกก ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
 จำกปัญหำและควำมท้ำทำยของระบบกำรศึกษำของไทยที่ได้วิเครำะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือกำรปฏิรูป
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ข้อเสนอจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะในภูมิภำคต่ำงๆ เวทีทำงวิชำกำร                  
มำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ท ำให้แผนกำรปฏิรูปประเทศ                    
ด้ำนกำรศึกษำนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูป 4 ด้ำน 1) ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
(Enhance quality of education) 2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ (Reduce disparity in education)                   
3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and 
competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ิมควำมคล่องตัวใน
กำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล ( Improve Efficiency, agility 
and good governance) โดยได้ก ำหนดแผนงำนเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 7 เรื่อง 1) กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง 
2) กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ                  
4) กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 5) กำรปฏิรูป                
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำน
ในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำร ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และยกระดับคุณภำพ       
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ของกำรจัดกำรศึกษำ 7) กำรปฏิรูปกำรศกึษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) 

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด                   
กำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 5 กิจกรรม 
โดยพิจำรณำควำมเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 7 พฤษภำคม 
2562 ซึ่งหน่วยงำนรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรบำงกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำฉบับเดิมที่ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซึ่งมีสถำนะบรรลุเป้ำหมำยประจ ำปี 2563 
ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย 4 เรื่อง 
นั้น ได้น ำมำด ำเนินกำรต่อเนื่องในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่ำนกิจกรรม Big Rock จ ำนวน 
6 เรื ่อง และประเด็นปฏิรูป  และอีก 1 เรื ่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุน                  
กำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรม
ที่ก ำหนดใหม่และแผนงำนเดิมยังมุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
และมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 1) กำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน 4) กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอ่ืนๆ ที่เน้นกำรฝึก
ปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบน ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน 5) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำล
ของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง                        
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำที่จัดท ำโดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของรัฐบำล และสภำพกำรณ์    
ทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ                  
ในระยะยำวที่จะช่วยสนับสนุนให้กำรพัฒนำประเทศได้รับกำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนบนเป้ำหมำยร่วมที่ชัดเจน 
และยังเอ้ือประโยชน์ต่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลควำมส ำเร็จของแผน เพ่ือน ำมำปรับปรุง
กระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีมุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมำย ได้แก่ หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศ
ชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง หมุดหมำยที่ 2 ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้น
คุณภำพและควำมยั่งยืน หมุดหมำยที่ 3 ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญของโลก หมุดหมำยที่ 4 
ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง หมุดหมำยที่  5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและ
ยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค หมุดหมำยที่ 6 ไทยเป็นฐำนกำรผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะท่ีส ำคัญของโลก หมุดหมำยที่ 7 ไทยมีวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง และ
สำมำรถแข่งขันได้ หมุดหมำยที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน หมุดหมำยที่ 9 
ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม หมุดหมำยที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ หมุดหมำยที่ 11 ไทยสำมำรถลดควำมเสี่ยงและผลกระทบ              
จำกภัยธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต และหมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภำพ 
และตอบโจทย์ประชำชน โดยหมุดหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำกที่สุด นั่นคือ หมุดหมำย
ที่ 12 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
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หมุดหมำยที ่12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
หมุดหมำยที่ 12 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติใน 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันในประเด็นเป้ำหมำย ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 2) ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ในประเด็นเป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต และ 
3) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็นเป้ำหมำยสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำม
เหลื่อมล้ ำในทุกมิติ และกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วน                
เข้ำมำเป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมำยที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้ำหมำยหลักของแผน 2 เป้ำหมำย ได้แก่ 1) กำรพัฒนำคนส ำหรับ   
ยุคใหม่ โดยกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ กำรพัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้อง                
กับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิต เป้ำหมำย สำมำรถสร้ำงงำนอนำคต  และสร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ              
ที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม 
ด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งกำรพัฒนำระบบนิเวศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนำทำงเลือก
ในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียนในระบบกำรศึกษำปกติ โดยมีเป้ำหมำยระดับหมุดหมำย และ
ตัวชี้วัด ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้ 
 เป้ำหมำยที ่1 คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับโลก
ยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 
  ตัวชี วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐำนของทั้ง 3 วิชำในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยำวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้ำหมำยที่ 2 ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตเป้ำหมำย และ
สำมำรถสร้ำงงำนอนำคต 
  ตัวชี วัดที่ 2.1 ดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสภำเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Form: WEF) 6 ด้ำนทักษะ คะแนนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้ำหมำยที่ 3 ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี วัดที่ 3.2 กลุ่มประชำกรอำยุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท ำงำน หรือไม่ได้ฝึกอบรม 
ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 

กลยุทธ์กำรพัฒนำ (เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั นพื นฐำน) 
 กลยุทธ์ที ่1 กำรพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนำเด็กช่วงตั งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน มีอุปนิสัย
ที่ดีโดยกำรเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้ำงกลไกประสำนควำมร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์                       
ให้ได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนำกำรสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี กำรพัฒนำครูและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีควำมรู้และทักษะกำรดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยำกำรพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย              
สำมำรถท ำงำนร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร
สมวัยตำมหลักกำรพัฒนำสมองและกระบวนกำรเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
สำธำรณสุข และโภชนำกำร เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรที่ดีอย่ำงรอบด้ำนก่อนเข้ำสู่วัยเรียน กำรยกระดับ
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้มำตรฐำน และจัดสรรทรัพยำกรที่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้                
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เป็นกลไกกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยรำยพ้ืนที่ที่มีคุณภำพ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื อต่อกำรเรียนรู้และ                
กำรดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน สติปัญญำสมวัยโดยกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน รวมถึงพัฒนำระบบสำรสนเทศเด็ก
รำยบุคคลเพื่อกำรส่งต่อไปยังสถำนศึกษำและกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนำผู้เรียนระดับพื นฐำนให้มีควำมตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ       
ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน โดย กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะและขับเคลื่อน
สู่กำรปฏิบัติกำรยกระดับกำรผลิตและพัฒนำครูทั งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ กำรปรับปรุงระบบวัดและ
ประเมินผู้เรียนให้มีควำมหลำกหลำยตำมสภำพจริง ตลอดจนมีกำรประเมินกำรเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดย                 
1) กำรแก้ไขภำวะกำรถดถอยของควำมรู้ในวัยเรียน โดยสถำนศึกษำพัฒนำแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุน                
ที่เหมำะสม รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน และกำรเรียนรู้ที่บ้ำนในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน                   
2) กำรพัฒนำระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำครูและผู้ประกอบอำชีพแนะแนวให้สำมำรถ                   
ร่วมวำงแผนเส้นทำงกำรเรียนรู้ กำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตของผู้ เรียนได้ตำมควำมสนใจ                   
ควำมถนัด 3) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้ เรียนทุกคน โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                   
ทำงกำยภำพที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน                  
ถึงแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุขบนหลักของกำรเคำรพ ควำมหลำกหลำยทั้งทำงควำมคิด 
มุมมองของคนระหว่ำงรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพ่ือกำรวำงอนำคต ในกำรพัฒนำประเทศร่วมกัน                    
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครอง สวัสดิภำพของผู้เรียน โดยเฉพำะ
จำกกำรถูกกระท ำโดยวิธีรุนแรงทั้งกำยวำจำและกำรกลั่นแกล้ง 4) กำรปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ และอยู่บนหลักควำมเสมอภำคและ
เป็นธรรม รวมถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีควำมครอบคลุมในทุกพ้ืนที่                    
5)  กำรกระจำยอ ำนำจ ไปสู่ สถำนศึกษำและเ พ่ิมบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสั งคม                            
ในกำรจัดกำรศึกษำ โดยปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำร                  
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ และด้ำนบุคลำกร รวมทั้งขับเคลื่อน กำรสร้ำงนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำตำมบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชน องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น และภำคประชำสังคมในกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรร่วมลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 6) กำรส่งเสริม                 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ โดยพัฒนำระบบเสำะหำและกลไกกำรกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษตำมแนวคิดพหุปัญญำอย่ำงเป็นระบบ อำทิ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อ ฝึกประสบกำรณ์ทำงำนวิจัย     
ในองค์กรชั้นน ำ ตลอดจนส่งเสริมกำรท ำงำนที่ใช้ควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงเต็มศักยภำพ 7) ผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ
ได้รับโอกำสและเข้ำถึงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำท่ีหลำกหลำยและ 
เหมำะสมเฉพำะกลุ่ม ให้เป็นทำงเลือกแก่ผู้ เรียนเพ่ือยุติกำรออกกลำงคัน และพัฒนำกลไกสนับสนุน                   
รวมถึงกำรปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และองค์กำรที่ไม่แสวงหำก ำไรในกำรดูแล
กลุ่มผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ อำทิ กำรวำงแนวทำงให้เอกชนสำมำรถจัดตั้งสถำนฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกำรพัฒนำผู้ต้องค ำพิพำกษำ 

กลยุทธ์ที ่2 กำรพัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำค                
กำรผลิตเป้ำหมำย และสำมำรถสร้ำงงำนอนำคต โดย ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนบูรณำกำรและเชื่อมโยง               
ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำฝึกอบรม และร่วมจัดกำรเรียนรู้ ตำมโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งควำมสำมำรถ               
ในงำน ทักษะในกำรใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และกำรใช้สิทธิ
ในกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนภำครัฐและสินค้ำบริกำรได้อย่ำงเท่ำทัน กำรแก้ปัญหำ กำรมีแนวคิด                   
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ของผู้ประกอบกำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรตัวเอง และกำรบริหำรคนเพ่ือน ำทักษะของสมำชิก ทีมที่
หลำกหลำยมำประสำนพลังรวมกัน ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรจูงใจ และ
กลไกกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมและร่วมจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนและพัฒนำ
ก ำลังคน ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทำนของแรงงำน และกำรเชื่อมโยงกับสมรรถนะ ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตและ ห่วง
โซ่คุณค่ำตำมรำยอุตสำหกรรมของกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย รวมถึงกำรเชื่อมโยงระบบสมรรถนะ               
กับค่ำจ้ำง ก ำหนดมำตรกำรในกำรผลิตกำลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดกำรศึกษำรูปแบบจ ำลองในสำขำท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ และด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนำระบบนิเวศเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ส่งเสริมให้ภำคส่วน

ต่ ำ ง  ๆ  สร้ ำ งและพัฒนำแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ หลำกหลำย โดยก ำหนดมำตรกำรจู ง ใจที่ เหมำะสม                                  
เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน
โดยเฉพำะผู้ประกอบกำร startup สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีสำระที่ทันสมัย สอดคล้อง                 
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน  ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้ำถึงได้ง่ำยทั้งพ้ืนที่กำยภำพ และพ้ืนที่เสมือนจริง 
สร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ที่ไม่ทิ งใครไว้ข้ำงหลัง โดยกำรสร้ำงสื่อที่ใช้ภำษำถิ่นเพ่ือให้ประชำชนที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทย
กลำงเป็นภำษำหลักเข้ำถึงได้ สื่อทำงเลือกส ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำและผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน รวมถึงสนับสนุน
กลุ่มประชำกรที่มีข้อจ ำกัดทำงเศรษฐกิจให้เข้ำถึงสื่อในรำคำที่เข้ำถึงได้ กำรพัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิต 
ของประเทศให้เกิดขึ นอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบ
สำยสำมัญ สำยอำชีพ กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 
และนอกระบบ เพ่ือสร้ำงควำมคล่องตัว และเปิดทำงเลือกในกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ ก ำหนดมำตรกำร
จูงใจให้ประชำชนพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุน เพ่ือกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต อำทิ กำรพัฒนำเครดิตกำรฝึกอบรมส ำหรับคนทุกกลุ่ม กำรจัดสรรสิทธิพิเศษในกำรเข้ำรับบริกำร
ฝึกอบรม กำรเข้ำชมแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ จัดท ำกิจกรรม                
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก ำหนดเงื่อนไขกำรให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียน             
ในระบบกำรศึกษำปกติ โดยจัดท ำข้อมูลและส่งเสริมกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ที่มีควำมยืดหยุ่นและหลำกหลำย                               
ของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถวำงเส้นทำงกำรเรียนรู้ที่ตอบสนอง                  
ต่อจุดมุ่งหมำยในอนำคตของตนเอง และสำมำรถเทียบโอนประสบกำรณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร               
ที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีควำมเข้ำใจและมีสมรรถนะในกำรพัฒนำผู้ เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ                                       
ที่มีควำมต้องกำรที่ซับซ้อน 

นโยบำยและแผนแห่งชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2566 - 2570  
 เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง จัดท ำเพ่ือเป็นกรอบทิศทำง                  
ในกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคำม เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติและรักษำผลประโยชน์
แห่งชำติ ซึ่งมิได้จ ำกัดเฉพำะควำมม่ันคงของรัฐ แต่รวมถึงควำมมั่นคงของมนุษย์และกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงประเทศทั้งทวิภำคีและพหุภำคี ซึ่ง (ร่ำง) นโยบำยและแผนแห่งชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ เสนอร่ำง     
โดยส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และได้ก ำหนดให้มีหมวดประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ หมวดประเด็น                
ควำมมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 นโยบำยและแผน ควำมมั่นคง ได้แก่ 1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก
ของชำติ 2) กำรปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติและกำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ 3) กำรรักษำ
ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติพ้ืนที่ชำยแดน 4) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล                 
5) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 6) กำรบริหำรจัดกำร ผู้หลบหนีเข้ำเมือง 7) กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 8) กำรป้องกัน ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 9) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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10) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 11) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย                        
12) กำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงประเทศ 13) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และหมวดประเด็น
ศักยภำพควำมมั่นคง ประกอบด้วย 4 นโยบำยและแผนควำมมั่นคง ได้แก่ 14) กำรพัฒนำศักยภำพกำรเตรียมพร้อม
แห่งชำติ และบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ 15) กำรพัฒนำระบบข่ำวกรองแห่งชำติ 16) กำรบูรณำกำรข้อมูล                 
ด้ำนควำมมั่นคง 17) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำส
และควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ                      
พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ และ               
กำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั ้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีว ิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม                   
ของประเทศและของโลกที ่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัต                   
เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้    
กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
กำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำกำรศึกษำ 
(Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง                
ของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำง
โอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ได้ก ำหนด ประเด็นกำรพัฒนำไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำโดยเฉพำะ คือ ประเด็นที่ 11                
กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอำยุที่ให้ผลของกำรลงทุนที่คุ้มค่ำที่สุดต่อกำรวำงรำกฐำนของชีวิต คณะรัฐมนตรี
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2564 - 2570 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน                  
เต็มตำมศักยภำพเป็นพ้ืนฐำนของควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ ซึ่งมียุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย                       
7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) กำรจัดและให้บริกำรแก่เด็กปฐมวัย 2) กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบัน
ครอบครัวในกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
4) กำรพัฒนำระบบกลไกกำรบูรณำกำรสำรสนเทศเด็กปฐมวัยและกำรน ำไปใช้ประโยชน์  5) กำรจัดท ำและ
ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 6) กำรวิจัยพัฒนำและ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ 7) กำรบริหำรจัดกำร กำรสร้ำงกลไกกำรประสำนกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำมผล                 
โดยภำยใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้ำประสงค์และมำตรกำรต่ำง ๆ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดนครรำชสีมำ 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
  "คนโครำชได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพทุกช่วงวัย มีงำนท ำ
ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21" 
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พันธกิจ (MISSION) 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
  2. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงคุณภำพพลเมืองด้วยพหุปัญญำ ตำมแนวทำงสันติวิธี 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยกำรใช้                     
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
  4. ส่งเสริมกำรผลิต พัฒนำก ำลังคน และทักษะเพ่ือกำรประกอบอำชีพ ให้สอดคล้องกับ                    
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น ตลำดแรงงำน และกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
  5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยค ำนึงถึง สุขภำพอนำมัยควำมปลอดภัย
และกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีดี ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมเป็นโครำชเมืองน่ำอยู่ 
  6. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยและทุกภำคส่วนในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  
ส่งเสริม พัฒนำระบบบริหำรจัดกรศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

 

เป้ำประสงค์ 
  1. คนโครำชทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักชองชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงของสังคม 
  2. พัฒนำและผลิตก ำลังคนให้เกิดองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมมีทักษะกำรเรียนรู้
และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ กำรแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอำเซียนสู่สำกล 
  3. คนโครำชทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำให้มีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย อย่ำงมีคุณภำพ                    
โดยไม่จ ำกัดเวลำ และสถำนที่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรท ำงำนและประกอบอำชีพ ตรงตำมควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำพ้ืนที่และประเทศ 
       4. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำทุกระดับอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม                     
โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  5. คนโครำชทุกช่วงวัยมีจิตส ำนึกรักโครำช รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศำสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม                
ภำษำโครำช มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรัปชั่น และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ                        
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
  6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร สร้ำงเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำร                   
แบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศนโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ใน 7 เรื่อง  

ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย โดยเร่งสร้ำง                 
ควำมปลอดภัยให้สถำนศึกษำ ป้องกันสถำนศึกษำจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ และอ่ืนๆ เร่งปลูกฝัง
ทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ควำมรู้บูรณำกำรในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ 
ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนำบทบำทและ
ภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัย ให้คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ จัดกำรเรียนรู้
จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง พัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และวัดประเมินผลฐำนสมรรถนะ 
พัฒนำทักษะดิจิทัลและภำษำคอมพิวเตอร์ พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่ 
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พลเมือง และศีลธรรม จัดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจรำยบุคคลของผู้เรียน ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลำกหลำย 
ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและกำรออมให้กับผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรน ำผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3) กำรสร้ำงโอกำส 
ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย โดยพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียน 
เป็นรำยบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำเพ่ือรับกำรพัฒนำ
อย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ พัฒนำข้อมูลและทำงเลือกที่หลำกหลำยให้กับผู้เรียนกลุ่ มเป้ำหมำยพิเศษ และ               
กลุ่มเปรำะบำง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้  และกำรฝึกอำชีพอย่ำงเท่ำเทียม                        
4) กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยพัฒนำสมรรถนะอำชีพ                    
ที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ โดยกำร Re-skill Up-skill และ New skill  5) กำรส่งเสริมสนับสนุน
วิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรสังกัดกระทรวงศึ กษำธิกำร โดยส่งเสริมสนับสนุน                          
กำรด ำเนินกำร พัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลตำมกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล ส ำหรับครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำครูให้มีควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วำงแผนเส้นทำง                 
กำรเรียนรู้ กำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของแต่ละบุคคล 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคต 6) กำรพัฒนำระบบรำชกำรและ
กำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0ด้วยนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำเป็นกลไกหลักในกำรด ำเนินงำนกำรเชื่อมโยงและกำรแบ่งปันข้อมูล กำรส่งเสริมควำมร่วมมือ บูรณำ
กำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ปรับปรุงประสิทธิภำพของเครือข่ำยเทคโนโลยี สำรสนเทศ                
ให้สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับระบบ
รำชกำร 4.0 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ในทุกเวลำ ทุกสถำนที่ ทุกอุปกรณ์และ                  
ทุกช่องทำง ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดหลักควำมจ ำเป็นและ     
ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งและสำยงำนต่ำง ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน                    
ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกลไกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ และ 7) กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยเร่งรัดกำรด ำเนินกำร                
จัดท ำกฎหมำยล ำดับรองและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติควบคู่กับ  
กำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญยิ่ง                  

ในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร                     
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ                  
ร ่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่ 13 และแผนอื ่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำน จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนโอกำส ด้ ำนคุณภำพ และ                  
ด้ำนประสิทธิภำพ และก ำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้  
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วิสัยทัศน์  สพฐ. 
 “ผู้เรียนมีควำมรู้ และสมรรถนะที่จ ำเป็น มีควำมสุข และมีเป้ำหมำย ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
เพ่ือพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ” 

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเ พ่ือควำมเป็นเลิศของผู้ เรียนให้ มีสมรรถนะตำมศักยภำพ และ                           
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และทักษะ
ที่จ ำเป็นต่ออนำคตในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนอง
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 

3. พัฒนำสถำนศึกษำและระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับให้มีควำมปลอดภัย และสถำนศึกษำ
สำมำรถจัดกำรศึกษำเพ่ือเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ิมโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
          และเท่ำเทียม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
          เหมำะสมกับบริบท 

 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น                    

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่เสนอภำค มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือ 
          ให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม 9 
รูปแบบ ได้แก้ ภัยยำเสพติด ภัยควำมรุนแรง ภัยพิบัติต่ำง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 
กำรค้ำมนุษย์ กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอำชญำกรรมไซเบอร์ สำมำรถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 

5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  ทันต่อกำรเปลี่ ยนแปลง                  
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้ง          
จิตวิญญำณควำมเป็นครู 

6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม 9 รูปแบบ 

ได้แก่ ภัยยำเสพติด ภัยควำมรุนแรง ภัยพิบัติต่ำง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 กำรค้ำมนุษย์                    
กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอำชญำกรรมไซเบอร์ 

2. ผู้ เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยและสำมำรถปรับตัว                   
ต่อโรคอุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ ำ 

3. สถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมปลอดภัย และจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. สถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควำมปลอดภัย                  

ของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค                   

จนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค

จนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3. เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
4. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือ

ให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. เด็กปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีพัฒนำกำรสมวัย 
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น                

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่                  
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 

3. ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง                  
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งจิตวิญญำณ      
ควำมเป็นครู 

5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบกำรวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ยืดหยุ่นตอบสนอง    
ต่อควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized Learning) 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ                        

มีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถ ำนศึกษำ                  

มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 
3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ                     

มีระบบกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยเฉพำะอัตรำก ำลังและงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถ ำนศึกษำ                   

มีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
5. สถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ สถำนศึกษำในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนคุณภำพ

ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ที่เหมำะสมกับบริบท 
 

นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
 1.1 พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้ำงระบบและกลไก  
ในกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกโรคภัยต่ำง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
       1.2 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้ำนโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ  3 -  6 ปีทุกคน เข้ำสู่ ระบบกำรศึกษำ                         
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยกำรมีส่วนร่วม
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะส ำหรับกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพในอนำคตให้สอดคล้อง                    
กับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
 2.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และ
ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
 2.4 ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำที่มี คุณภำพและจัดหำทำงเลือก               
ในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ กำรฝึกอำชีพ เพ่ือให้ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
 2.5 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นรำยบุคคล                     
เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจำกระบบ
กำรศึกษำ และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบ 
 3. ด้ำนคุณภำพ 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม ให้น ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตำมศักยภำพของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถออกแบบหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร
และบริบท 
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 3.2 พัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย สำมำรถจัดกำรตนเอง มีกำรคิดขั้นสูง                       
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถจัดระบบและกระบวนกำรท ำงำนของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้             
กำรรวมพลังท ำงำนเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชำติและวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน 
รวมทั้ งมีควำมจงรั กภักดีต่ อสถำบันหลักของชำติ  ยึด มั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิป ไตย                                
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  21 น ำไปสู่กำรมีอำชีพ มีงำนท ำ และ
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3.4 ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ให้ควบคู่กำรเรียนรู้ น ำไปสู่                     
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำระบบธนำคำรหน่วยกิตมำใช้                    
ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
 3.5 พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รวมทั้งบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและ
มำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
 4.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำน                  
ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
      4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
                4.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน
บริหำรจัดกำรโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแสวงหำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือให้
ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะโรงเรี ยน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และปรับกระบวนกำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19                  
โดยเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้  (Learning Loss Recovery)                   
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำรดูแล ควำมปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมำตรฐำน                
ควำมปลอดภัยกระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform)  
 จุดเน้นที่  3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 - 6 ปี และผู้ เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                   
เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน 
และเด็กพิกำรที่ค้นพบจำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำร ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ  
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นสมรรถนะ และกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง                 
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 5 จัดกำรอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัย                
ด้ำนกำรเงินและกำรออม เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินครู  
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 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ                    
มีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ ที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัดและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภำพของนักเรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่ำงไกล 
และถ่ินทุรกันดำร  
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
   จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำน
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ (Block Grant) ตำมหลักธรรมำภิบำล                  
ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญและส่งผลต่อกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร 
           สถำนกำรณ์โครงสร้ำงประชำกรในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีสัดส่วนผู้สูงอำยุเกินร้อยละ 10                     
ของประชำกรทั้งประเทศ และจะก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอำยุมำกกว่ำ        
ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2566 และคำดว่ำจะมีสัดส่วนร้อยละ 28 ของประชำกรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2576                      
ตำมผลกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย ในข้อสมมุติภำวะเจริญพันธุ์ระดับปำนกลำง (Medium 
fertility assumption) ของสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้คำดประมำณประชำกรของประเทศไทย
ก ำลังจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เนื่องจำกจ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ในระยะเวลำ 5 ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งมีอัตรำเพิ่มขึ้นทุกปี รำยละเอียดตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

        ปี พ.ศ. 

 

กลุ่มอำยุ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ ำนวน
(พันคน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(พันคน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(พันคน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(พันคน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(พันคน) 

ร้อยละ 

0 - 59 ปี 53,421 79.83 53,001 79.09 52,554 78.33 52,081 77.56 51,578 76.78 

60 ปีขึ นไป 13,500 20.17 14,013 20.91 14,535 21.67 15,066 22.44 15,598 23.22 

รวม 66,921 100 67,014 100 67,089 100 67,147 100 67,176 100 
 

หมำยเหตุ ค ำนวณร้อยละจำกรำยงำนกำรคำดประมำณประชำกรชองประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583                  
(ฉบับปรับปรุง), ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2562, น.35 ซึ่งภำวะประชำกรสูงอำยุ
ในประเทศไทยดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกกำรที่คนไทยมีอำยุยืนมำกขึ้น ประกอบกับกำรลดลงของภำวะเจริญพันธุ์ 
หรือกำรเกิดน้อยลง  ส่งผลให้ประชำกรวัยเด็กหรือประชำกรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง                    
กำรเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้อัตรำกำรพ่ึงพิงสูงขึ้น กล่ำวคือ วัยแรงงำนต้องแบกรับภำระกำรดูแลผู้สูงวัย                
เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจ ำเป็นต้องเตรียม
ก ำลังคนให้มีสมรรถนะเพ่ือสร้ำงผลิตภำพ (Productivity) ที่สูงขึ้นกำรจัดกำรศึกษำจึงต้องวำงแผนและพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูง และปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้บูรณำกำร    
กับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ทรัพยำกรมนุษย์ทุกช่วงวัยเพียงพอต่อกำรพัฒนำประเทศใน 
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          อนำคตควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี 
 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว (Digital Disruption) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสังคม
ไปสู่สังคมดิจิทัลส่งผลต่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมีแนวโน้มที่กำรจัดกำรศึกษำจะเปลี่ยนไป โดยกำรเปลี่ยน
รูปแบบกำรศึกษำ ซึ่งสถำนศึกษำต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสังคมและ
องค์กรภำยนอก รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง                         
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนรำยบุคคล 
โดยกำรน ำเทคโนโลยีและสื่อต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ร่วมกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทั้งนี้ ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี จะท ำให้เข้ำสู่สังคมดิจิทัลที่มีกำรเสริมบทเรียนโดยสร้ำงสถำนกำรณ์
จ ำลอง ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) และโลกเสมือนจริง (Met averse) ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำของ
ประเทศไทยจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ กำรวำงแผน และกำรสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น              
ของทรัพยำกรมนุษย์ที่จะศึกษำต่อในระดับต่ำง ๆ หรือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน หรือต้องปรับหลักสูตรและวิธีกำร             
จัดกำรเรียนรู้ที่มีควำมยืดหยุ่น มีควำมหลำกหลำย เพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลในปัจจุบันและอนำคต กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดิจิทัล ด้วยกำร
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยประชำกรวัยเรียนส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มประชำกร Generation Z 
หรือ Gen Z (ผู้ที่เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2539 - 2553) ที่ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  พร้อมกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่จะท ำให้สำมำรถเข้ำถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ำยยิ่งขึ้น   ซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
เช่น ระบบกำรเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Learning) กำรเรียนรู้ในระยะเวลำสั้น ๆ ที่มี
เนื้อหำกระชับและตรงประเด็น (Micro-Learning) กำรเรียนผ่ำนสื่อวีดีทัศน์ (Video -Based Learning) และกำร
เรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) เป็นต้น  
 อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงทั่วถึงมำกขึ้น                   
จึงมีช่องทำง กำรแสวงหำควำมรู้ที่เปิดกว้ำงมำกยิ่งขึ้น เมื่อพิจำรณำจำกสถิติกำรใช้อินเทอร์เน็ตของประชำชนอำยุ 6 ปี
ขึ้นไปของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จะเห็นได้ว่ำ อัตรำกำรเข้ำถึงและกำรใช้อินเทอร์เน็ต                   
ของประเทศ ไทยมีอัตรำที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปี รำยละเอียดดังภำพต่อไปนี้ 
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กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถำนกำรณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ  ำ 

 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 สังคม และวัฒนธรรม 
 สหประชำชำติ (United Nations : UN) ได้คำดกำรณ์ว่ำโลกจะเข้ำสู่ระดับสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์   
(Age Society) ในปี พ.ศ. 2593 ส่วนประเทศไทยได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และคำดว่ำจะกลำยเป็น
สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ (Complete aged Society) ภำยในปี พ.ศ. 2566 ท ำให้มีสัดส่วนประชำกรสูงวัย
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่ก ำลังแรงงำนในตลำดแรงงำนลดลงจนส่งผลให้เกิดกำรพ่ึงพำแรงงำนข้ำมชำติ
มำกขึ้น น ำไปสู่กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ ซึ่งจะท ำให้รูปแบบ ของสังคมไทย
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) นอกจำกนั้น อัตรำกำรเกิด ที่ลดลงของ
ประชำกรไทย โดยเฉพำะกลุ่มประชำกร Generation Y หรือ Gen Y ที่มีสุขภำพดีและอยู่ในวัย ที่เหมำะสมต่อ      
กำรสร้ำงครอบครัวมีอัตรำกำรให้ก ำเนิดลดลง เนื่องจำกได้รับอิทธิพลมำจำกแนวคิดที่มีควำมต้องกำรจะเป็น
ครอบครัวเดี่ยว โดยกำรใช้ชีวิตคนเดียว ด้วยกำรมีระดับกำรศึกษำ ที่สูงขึ้นและสำมำรถพ่ึงพำตัวเองได้ อีกทั้ง 
กำรที่คนในสังคมมีพฤติกรรมเสพติดสมำร์ทโฟน ท ำให้ขำดควำมกระตือรือร้นและเอำใจใส่  ต่อควำมสัมพันธ์
กับคนรอบข้ำง และกำรเกิดควำมสับสนในตัวเอง ที่มีทั้งตัวตนที่แท้จริง กับตัวตนเสมือในโลกออนไลน์ เกิดเป็น
สังคมก้มหน้ำ (Social Ignorance) ดังนั้น กำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงต้องวำงแผนในกำรรองรับ
ผลกระทบจำกประชำกรวัยเรียนที่ลดลง รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีทักษะและ
สมรรถนะสูง เพ่ิมเติมทักษะชีวิตและทักษะทำงสังคม และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เพ่ือลดอัตรำกำรพ่ึงพิง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง และเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ  
            เศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่ พ่ึงพำกำรลงทุนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นสัดส่วนสูง ปัจจัย                      
ทำงเศรษฐกิจ มีผลต่อตลำดแรงงำนและตลำดกำรศึกษำ เนื่องจำกกำรก ำหนดลักษณะของแรงงำนที่ต้องกำร 
อำทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอำศัยกำรวิจัยและพัฒนำ ดังนั้น กำรศึกษำ               
ต้องพัฒนำคนให้มีทักษะ ที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่ำต่อระบบเศรษฐกิจ กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำและ             
กำรลงทุน เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ และเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศมำกขึ้น ประเทศต่ำง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องลด              
กำรกีดกันกำรแข่งขันเท่ำนั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสินค้ำที่มีคุณภำพ ซึ่งต้องอำศัยแรงงำนที่มีฝีมือ มีทักษะ
ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ภำษำต่ำงประเทศ กำรบริหำร ฯลฯ ประกอบ                    
กับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจำยไปทั่วโลก ส่งผล               
ต่อเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงทั่วโลก ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จะพัฒนำคนให้มีควำมรู้ 
ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ ที่จะเป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สู่กำรมีงำนท ำในสภำพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
 ทั้งนี้ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้คำดกำรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย                 
ในปี 2565 จะขยำยตัวในช่วงร้อยละ 2.7 - 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมำจำกกำรปรับตัวที่ดีขึ้นของกำรบริโภค
จำกภำคเอกชนและภำคกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรส่งออกสินค้ำจะขยำยตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ในขณะที่หนี้สินครัวเรือนจะขยำยตัวในอัตรำที่ชะลอตัวลงตำมควำมกังวลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด              
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีควำมรุนแรง รวมถึงภำวะเศรษฐกิจของประเทศ               
ที่ยังไม่ฟ้ืนตัว จึงท ำให้รำยได้ครัวเรือนยังไม่กลับสู่ภำวะปกติ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีควำมกังวลและชะลอกำรก่อหนี้ 
อย่ำงไรก็ตำม หนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ยังอยู่                    
ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)                            
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ซึ่งมีผลกระทบมำจำกภำระค่ำครองชีพที่อำจกดดันให้ครัวเรือนมีควำมต้องกำรสินเชื่อมำกขึ้น และอัตรำดอกเบี้ย                 
ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นในอนำคต 

สิ่งแวดล้อม  
 รำยงำนสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก พบว่ำ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น พ้ืนที่น้ ำแข็งในทะเล 
อำร์คติกลดลงในระดับต่ ำสุด และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในบรรยำกำศมีควำมเข้มข้นสูงขึ้น เกิดภัยพิบัติ  
ทำงธรรมชำติรุนแรงขึ้นทั่วโลก เช่น กำรเกิดคลื่นควำมร้อน อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และกำรขำดแคลนน้ ำ
เนื่องจำกจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมลพิษทำงน้ ำที่เพ่ิมขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่ำ สัตว์ป่ำ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งสำเหตุที่มำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งในช่วง 
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ 
ทั่วโลก ท ำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก โดยประเทศต่ำง ๆ ได้ใช้มำตรกำรเข้มงวดในกำรควบคุมกำรเดินทำงระหว่ำง
ประเทศมำกขึ้น ส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจชะลอตัว และประชำชนออกจำกบ้ำนน้อยลง ท ำให้มีกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกลดลง ในขณะที่กำรใช้วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพ่ิมขึ้น รวมถึงขยะมูลฝอยติดเชื้อมีปริมำณเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจำกกำรสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยและกำรใชชุ้ดตรวจหำเชื้อโควดิ 19 ทั้งนี้ กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้มในประเทศ
ไทยมีทิศทำงกำรพัฒนำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยกำร
ด ำเนินงำนตำมอนุสัญญำและข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
มำตรกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรเงินกำรคลัง รวมถึงกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่น ำไปบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น     
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของงบประมำณทั้งหมด 

สถำนกำรณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ 
 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ได้มีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ปรำกฏขึ้นมำกมำย ส ำหรับประเทศไทย                         
มีกำรเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่เป็นระยะ ๆ เช่น โรคซำร์ส (SARS) ในปี พ.ศ. 2546 โรคไข้หวัดนก (H5N1 
avian flu) ระหว่ำงปี  พ.ศ.2547 - 2551 โรคไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ H1N1 และปัจจุบัน คือ โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และโรคฝีดำษลิง (Monkeypox) ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบ ต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของประชำชน โดยท ำให้เกิดกำรปรับตัวในกำรด ำเนิน
ชีวิตในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้แก่  กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing)                     
กำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรชุมนุม หรืออยู่ในสถำนที่สำธำรณะกับผู้อ่ืนเป็นจ ำนวนมำก กำรปฏิบัติงำน ณ ที่พัก
อำศัย (WORK FROM HOME) กำรสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย กำรใช้แอลกอฮอล์ในกำรท ำควำมสะอำด                     
อย่ำงเป็นประจ ำ กำรออกก ำลังกำย และกำรท ำประกันสุขภำพจะมีแนวโน้มมำกขึ้น กำรใช้เทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ กำรประชุมทำงไกลผ่ำนแอปพลิเคชันต่ำง ๆ               
กำรท ำงำนจำกที่พักอำศัยและกำรซื้อ-ขำยสินค้ำในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ในรูปแบบ
ออนไลน์ ส ำหรับในด้ำนกำรศึกษำมีกำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบเรียนออนไลน์ กำรสอนทำงไกล 
กำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน กำรเกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำ                 
ช่องทำงกำรเรียนรู้แบบใหม่ สร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ชั่วครำวเพื่อแก้ปัญหำในช่วงเวลำวิกฤต  
 นอกจำกนี้ สถำนกำรณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
นักเรียนเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นสถำนที่มีนักเรียนอยู่รวมกันเป็น     
จ ำนวนมำก ถ้ำหำกมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพจะท ำให้มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน ฉะนั้น หำกมีกำรระบำดในกลุ่มนักเรียนขึ้น   
จะมีผลกระทบ  ในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู ผู้ปกครอง รวมถึงผู้สูงอำยุที่สำมำรถติดเชื้อจำกกลุ่มนักเรียนได้  
ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสุขภำวะด้ำนสำธำรณสุขให้กับเด็กและเยำวชน ซึ่งจะเติบโตเป็น
ทรัพยำกรของชำติ  ในอนำคต จึงต้องจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยใต้แนวคิด 
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“ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ได้แก่   1) กำรพร้อมรับ (Cope) กำรปรับตัว (Adapt) และกำรเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือพร้อมเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Transform) เพ่ือรับมือกับกำรระบำดของโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำที่อำจ
เกิดข้ึนในอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงในสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ ข้ำงต้น นอกจำกจะส่งผลต่อสภำพควำมเป็นอยู่และ             
วิถีชีวิตของคนไทยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ยังส่งผลถึงกำรขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง           
ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้วย ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ งที่ต้องเร่งศึกษำ ปรับเปลี่ยนและพัฒนำ
รูปแบบ แนวทำงและมำตรกำรในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง                 
อย่ำงพลิกผันเพ่ือกำรพัฒนำประเทศต่อไป 

แนวโน้มเด็กและเยำวชนในอนำคต 

 สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 มีควำมแตกต่ำงจำกในอดีตมำก มีกำรเคลื่อนย้ำยผู้คน สื่อเทคโนโลยี และ
ทรัพยำกรต่ำง ๆ จำกทั่วทุกมุมโลกอย่ำงรวดเร็วและสะดวก มีควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง               
ระหว่ำงภูมิภำค ประเทศ สังคมและชุมชน มีควำมซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำร
ตลอดเวลำอย่ำงเป็นพลวัต แนวโน้มเด็กและเยำวชนในอนำคตจึงควรมีทักษะ และคุณลักษณะ ดังนี้ 

ทักษะที่จ ำเป็นของประชำกรในศตวรรษที่ 21 
 ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะส ำคัญที่เด็กและเยำวชนควรมี คือ ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 
3Rs และ 8Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

-3RS ได้แก่ อ่ำนออก (Reading) เขียนได้ (W) Riting และคิดเลขเป็น (A) Rithemetics   
  -8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำง
วัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะ
ผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ และรู้ เท่ำทันสื่ อ 
(Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ (Career 
and Learning Skills) และมีควำมเมตตำกรุณำ มีคุณธรรม และระเบียบวินัย (Compassion) ทักษะทั้งหมด                 
ที่ได้กล่ำวมำเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับเด็กและเยำวชนในยุคกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่ำงมำก ซึ่งมีควำม
แตกต่ำงจำกกำรเรียนรู้ในอดีต เพ่ือส่งผลให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 

 

 คุณลักษณะ ค่ำนิยมร่วม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ.2561 
            ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร        
ได้ก ำหนดผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของกำรศึกษำ (Desired Outcomes of Education , DOE Thailand)                   
โดยมีค่ำนิยมร่วม ได้แก่ ควำมเพียรอันบริสุทธิ์ ควำมพอเพียง วิถีประชำธิปไตย ควำมเท่ำเทียมเสมอภำค                        
มีคุณธรรมที่เป็นลักษณะนิสัยและคุณธรรมพ้ืนฐำนที่เป็นควำมดีงำม และ 3 คุณลักษณะที่คำดหวัง หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำแต่ละระดับ ได้แก่ 1) ผู้เรียนรู้เป็นผู้มีควำมเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้ำวทัน
โลกยุคดิจิทัลและโลกในอนำคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจำกควำมรู้ ควำมรอบรู้ด้ำนต่ำง ๆ                 
มีสุนทรียะรักษ์  และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้ำงงำนหรือสัมมำอำชีพ บนพ้ืนฐำน                     
ของควำมพอเพียง ควำมมั่นคงในชีวิต และคุณภำพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2) ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทำงปัญญำ ทักษะศตวรรษที่ 21 ควำมฉลำดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะ                 
กำรคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะข้ำมวัฒนธรรม สมรรถนะกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ และมีคุณลักษณะของควำมเป็น
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ผู้ประกอบกำร เพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี หรือสังคม เพ่ิมโอกำสและมูลค่ำ                   
ให้กับตนเอง และสังคม 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีควำมรักชำติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส ำนึกเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก มีจิตอำสำ มีอุดมกำรณ์และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชำติ บนหลักกำรประชำธิปไตย ควำมยุติธรรม 
ควำมเท่ำเทียม เสมอภำค เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และกำรอยู่ร่วมกัน              
ในสังคมไทยและประชำคมโลกอย่ำงสันติ และได้จ ำแนกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตำมระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้
ดังนี้ 
คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ผู้เรียนรู้ มีพัฒนำกำรรอบ

ด้ำนและสมดุล 
สนใจเรียนรู้และ
ก ำกับตัวเองให้
ท ำสิ่งต่ำงๆ ที่
เหมำะสมตำม
ช่วงวัยได้ส ำเร็จ 

รักและรับผิดชอบต่อ 
กำรเรียนรู้ ชอบกำรอ่ำน                
มีควำมรู้พ้ืนฐำน ทักษะ
และสมรรถนะทำงภำษำ  
กำรค ำนวณ มีเหตุผล              
มีนิสัยและสุขภำพที่ดี             
มีสุนทรียภำพในควำมงำม            
รอบตัว 

รู้จักตนเองและผู้อื่น  
มีเป้ำหมำยและทักษะ
กำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำร
ตนเองเป็น มีทักษะชีวิต
เพ่ือสร้ำงสุขภำวะ และ
สร้ำงงำนที่เหมำะสม            
กับช่วงวัย 

ชี้น ำกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีทักษะ 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีควำมรอบรู้ และรู้ทัน 
กำรเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือพัฒนำสุขภำวะ 
คุณภำพชีวิตและอำชีพ 

ผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

รับผิดชอบในกำรท ำงำน 
ร่วมกับผู้อื่น มีควำมรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะทำง
เทคโนโลยีดิจิทัล กำรคิด
สร้ำงสรรค์ ภำษำอังกฤษ  
กำรสื่อสำร และควำมรู้
ด้ำนต่ำง ๆ  

มีทักษะกำรท ำงำน
ร่วมกัน ทักษะ          
กำรสื่อสำร รอบรู้ทำง
ข้อมูลสำรสนเทศและ
ดิจิทัล เพ่ือแก้ปัญหำ 
กำรคิดวิจำรณญำณ  
คิดสร้ำงสรรค์  
น ำควำมคิดสู่กำรสร้ำง
ผลงำน 

สำมำรถแก้ปัญหำ 
สื่อสำรเชิงบวก ทักษะ
ข้ำมวัฒนธรรม ทักษะ
กำรสะท้อนกำรคิด  
กำรวิพำกษ์ เพ่ือสร้ำง
นวัตกรรม และสำมำรถ
เป็นผู้ประกอบกำรได้ 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

แยกแยะผิดถูก  
ปฏิบัติตนตำมสิทธิ 
และหน้ำที่ของตน  
โดยไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น เป็นสมำชิกที่ดีของ
กลุ่ม มีจิตอำสำ รัก
ท้องถิ่นและประเทศ 

เชื่อมั่นในควำมถูกต้อง 
ยุติธรรม มีจิตประชำธิปไตย 
มีส ำนึกและภำคภูมิใจ
ในควำมเป็นไทยและ
พลเมืองอำเซียน 

เชื่อมั่นในควำมเท่ำเทียม  
เป็นธรรม มีจิตอำสำ 
กล้ำหำญทำงจริยธรรม
และเป็นพลเมือง 
ที่กระตือรือร้น  
ร่วมสร้ำงสังคมที่ยั่งยืน 

 

พระบรมรำโชบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 
ทรงมีพระบรมรำโชบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อชำติบ้ำนเมือง ยึดมั่นในศำสนำ มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และมีควำม

เอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
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รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงำม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้ำงคนดี
ให้แก่บ้ำนเมือง  

3. มีงำนท ำ - มีอำชีพ  
กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชน                

รักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียน
ท ำงำนเป็น และมีงำนท ำในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
 กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน ครอบครัว-สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริม
ให้ทุกคน  มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” 
เช่น งำนอำสำสมัคร งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจ และควำมเอ้ืออำทร 

ผลกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำนที่ส ำคัญ 
            ผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ผ่ำนมำ สรุปได้เป็น 4 ด้ำน คือ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนโอกำส                
ด้ำนคุณภำพ ด้ำนประสิทธิภำพ รำยละเอียดดังนี้ 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
            กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย ได้ระบุจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติภัยในโรงเรียน                
7 จุดเสี่ยงได้แก่ สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ สระน้ ำ/บ่อน้ ำ อำคำรเรียน ประตู/รั้วโรงเรียน ลำนจอดรถ                    
ถนนหน้ำโรงเรียน นอกจำกนี้ จำกข่ำวที่ปรำกฏในสื่อมวลชนบ่อยครั้ง พบว่ำมีเด็กนักเรียน และบุคลำกร                 
ถูกละเมิด เด็กนักเรียนถูกรังแก รวมถึงภัยอ่ืนๆ เช่น ภัยยำเสพติด จึงเป็นเรื่องส ำคัญ ที่หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำควำมปลอดภัยเพ่ือให้บุคลำกรและนักเรียนมีสวัสดิภำพ และสำมำรถเรียนรู้
ได้อย่ำงเต็มที ่

ด้ำนโอกำส 
 ประชำกรวัยเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีโอกำสได้รับกำรศึกษำสูงขึ้นในระยะเวลำ 15 ปี              
ที่ผ่ำนมำ จำกร้อยละ 89.0 เป็นร้อยละ 91.6 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระบบ 
เปรียบเทียบกับจ ำนวนประชำกรวัยเรียน พบว่ำร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ
สูงขึ้นจำกร้อยละ 74.9 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 78.7 ในปี 2563 และมัธยมศึกษำตอนปลำยสูงขึ้นมำก 
จำกร้อยละ 63.8 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 80.6 ในปี 2563 นอกจำกนี้ระดับประถมศึกษำมีร้อยละของนักเรียน
สูงกว่ำประชำกรวัยเรียนมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้มีข้อสังเกตส ำหรับร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ในปี 2563 ลดลงจำกปี 2558 รำยละเอียดตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำง 2 จ ำนวนนักเรียนระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำนในระบบ เปรียบเทียบกับจ ำนวนประชำกรวัยเรียน 
 

ระดับกำรศึกษำ 2548 2553 2558 2563 
ก่อนประถมศึกษำ 74.9 76.0 73.8 78.7 
ประถมศึกษำ** 104.2 104.3 102.4 101.2 
มัธยมศึกษำตอนต้น 95.4 98.0 98.7 95.3 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 63.8 71.7 78.4 80.6 
รวมระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 89.0 90.5 91.0 91.6 

 



31 
 

แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2566-2570                                                                                                                                                                                                         
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 

 

 ที่มำ : ประมวลจำกตำรำงที่ 1.1 จ ำนวนร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษำในระบบโรงเรียน               
ต่อประชำกรในวัยเรียน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2545-2563 สืบค้นเมื่อ 10 สิงหำคม 2565 
จำก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3508 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับ
ปรับปรุง) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย                       
มีควำมท้ำทำยจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 เกิดสภำวะควำมยำกจนเฉียบพลัน ส่งผล              
ให้เด็กและเยำวชนจ ำนวนหนึ่งมีควำมเสี่ยงหลุดออกนอกระบบกำรศึกษำยิ่งขึ้น จึงควรมีกำรพิจำรณำ                 
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และมุ่งเน้นมำตรกำรป้องกันและฟ้ืนฟูผลกระทบ ซึ่งตรง                         
กับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะยิ่งขึ้น 

ด้ำนคุณภำพ 
 คุณภำพของคนไทยยังเป็นอุปสรรคต่อกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ทั้งเรื่องพัฒนำกำรและสติปัญญำ กำรมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อผลิตภำพ กลุ่มเด็ก                 
อำยุ 3 - 5 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถำนศึกษำที่ยังมีปัญหำด้ำนคุณภำพและมำตรฐำน กลุ่มเด็กวัยเรียนของไทยส่วน
ใหญ่       มี IQ ที่ต่ ำกว่ำค่ำกลำงมำตรฐำนสำกล ขณะที่ EQ มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ ำกว่ำระดับปกติ ผลกำรทดสอบ 
O-NET ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส่วนใหญ่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน (O-NET) ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ของ
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564                        
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ คณิตศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ) และวิทยำศำสตร์ ตำมล ำดับ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ 51.99 , 38.05 , 36.79 , 34.48 ตำมล ำดับ  
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564                         
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ) และคณิตศำสตร์ ตำมล ำดับ โดยมีคะแนน               
เฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ 45.96 , 29.16 , 25.63 , 20.52 ตำมล ำดับ 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564  
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ) และคณิตศำสตร์ ตำมล ำดับ                  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ 35.64 , 33.71 , 29.71 , 17.61 , 16.25 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังนี้ 
 

ตำรำง 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับส ำนักงำนส ำนักงำน
เขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 
รวมทุก
กลุ่มฯ 

ชั นประถมศึกษำปีที่ 6 51.99 38.05 34.48 N/A 36.79 40.33 

ชั นมัธยมศึกษำปทีี่ 3 45.96 20.52 29.16 N/A 25.63 30.32 

ชั นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 33.71 16.25 29.71 35.64 17.61 26.58 
 
  

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3508
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 ตัวชี วัดด้ำนกำรศึกษำจำกดัชนีของสถำบันเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรนำนำชำติ 
        ในปี พ.ศ. 2565 ดัชนีของสถำบันเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรนำนำชำติ ( International Institute for 
Management Development : IMD) ได้จัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยจำก 63 
ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีอันดับลดลงเป็นอันดับที่ 33 จำกเดิมอันดับที่ 28 ซึ่งตัวชี้วัดด้ำนกำรศึกษำ 
เป็นหนึ่งหมวดส ำคัญในปัจจัยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนมี 19 ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูลมำกจำกทั้งกำรส ำรวจ และข้อมูล              
ที่เป็นสถิติหรือทุติยภูมิ ซึ่งตัวชี้วัดด้ำนกำรศึกษำดีขึ้นจำกปี พ.ศ. 2564 3 อันดับ โดยพบว่ำตัวชี้วัดด้ำน                     
ที่ เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มี อันดับสูงที่สุดคือ อัตรำส่วนนักเรียนต่ อครู 1 คนที่สอนระดับ
ประถมศึกษำ โดยมีตัวชี้วัดด้ำนกำรศึกษำที่ยังต้องให้ควำมสนใจ ทั้งงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ อัตรำกำรเข้ำเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ (TOEFL) อัตรำส่วนนักเรียนต่อครูที่สอน                    
ระดับมัธยมศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีประเด็นท้ำทำย ได้แก่ ทรัพยำกรของโรงเรียนโดยเฉพำะในพ้ืนที่
ห่ำงไกล สมรรถนะและคุณภำพของครูผู้สอน ทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อดิจิทัล ควำมพร้อม                    
ของอุปกรณ์กำรเรียน ที่ขำดแคลนอุปกรณ์สื่อสำรหรือคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้                      
กำรขำดควำมเข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยของพหุปัญญำของเด็กแต่ละคนที่ต่ำงกัน กำรขำดกำรจัดเก็บข้อมูลและ
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ที่เหมำะสมและชัดเจน นอกจำกนี้ ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ                 
ด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้                     
ฐำนสมรรถนะเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อโควิด-19 ท ำให้สถำนศึกษำต้องปรับกำรเรียนกำรสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ บำงกิจกรรมไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมก ำหนดเวลำ เกิดข้อจ ำกัดในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรเรียนรู้สมรรถนะ 
และกำรประเมินพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง จึงควรเร่งด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้เรียนและผู้สอน
สำมำรถใช้เครื่องมือกำรเรียนรู้ทำงออนไลน์ในรูปแบบต่ำง  ๆที่เหมำะสมกับทุกช่วงวัย กำรจัดให้มีแพลตฟอร์มออนไลน์
ที่หลำกหลำย และมีแผนเร่งด ำเนินกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ยังไม่มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีทันสมัย ยังรวมอ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำงมำก
เกินไป ยังส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนไม่เพียงพอ มีปัญหำประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร                      
ที่แม้จะมีสัดส่วนรำยจ่ำยด้ำนกำรศึกษำสูง แต่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับต่ ำ 
 ปัญหำ อุปสรรค ที่พบคือภำพรวมของเขตพื นที่ 
 1. นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กำรเขียนโครงกำร/
แผนงำนให้สอดคล้องตำมหลักควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และบุคลำกรยังไม่มีควำมรู้                   
ควำมเข้ำใจ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดท ำโครงกำรและไม่เป็นตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมโครงกำร             
จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด ำเนินโครงกำร และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำศึกษำ 

2 .  สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคไวรั ส โคโรนำ ( COVID-19 )  ท ำ ให้ เกิดปัญหำ                                
ในกำรจัดกิจกรรม โครงกำร และไม่เป็นตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมโครงกำร และกิจกรรม                   
บำงกิจกรรม มีควำมจ ำเป็นต้องยกเลิกในกำรด ำเนินกำร จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
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3. กำรได้รับงบประมำณล่ำช้ำ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำร ไม่สอดคล้องกับระยะเวลำที่ก ำหนด                
ต้องน ำงบประมำณมำใช้แบบเร่งรีบ ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 4. ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร หรือกำรรำยงำนผลไม่เป็น                    
ไปตำมกรอบระยะเวลำ เนื้อหำกำรรำยงำนไม่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน ไม่มีกำรระบุผลลัพธ์ที่ได้                
จำกโครงกำรว่ำ เมื่อน ำงบประมำณไปใช้แล้ว ส่งผลอย่ำงไรต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหำร หรือโรงเรียน 
 5. กำรติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ท ำให้ใกล้สิ้นปีงบประมำณ              
มีโครงกำรที่ผู้รับผิดชอบจะด ำเนินงำนค่อนข้ำงมำก อันเนื่องมำจำกผู้รับผิดชอบไม่ด ำเนินกำรปฏิบัติงำน                                 
ตำมปฏิทินงำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ส่งผลให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครูในโรงเรียนต้องมำเข้ำร่วมประชุม กำรใช้งบประมำณเป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด 
       6. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 มีควำม
แตกต่ำงกันทั้งขนำด จ ำนวนนักเรียน สภำพพ้ืนที่และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำย่อมแตกต่ำงกันไปด้วยท ำให้
กำรพัฒนำให้เท่ำเทียม และตรงกับควำมต้องกำรของโรงเรียนเป็นไปได้ยำก 

 

สรุปประเด็นส ำคัญท่ีพบจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

สภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นโอกำส เป็นปัจจัยเอื อ แต่สภำพแวดล้อมภำยในเป็นจุดอ่อน ส่งผล               
ให้มีข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพเรียก สภำพปัญหำ 

โอกำส (Opportunities : O) 
1. กำรได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐและเอกชนส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรท ำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
4. องค์กรในชุมชนให้ควำมร่วมมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ 
5. เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ สื่อสำรนโยบำยได้อย่ำงรวดเร็ว 
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำม ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
7. ควำมต้องกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจำกภำยนอกกระตุ้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรเมืองและกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ ขำดควำมต่อเนื่อง 

ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
2. วิถีกำรด ำรงชีวิตของชุมชนส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ และเกิดควำมเสี่ยงในกำรออกกลำงคัน 
3. ภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
4. กำรควบคุม ก ำกับ กำรใช้เทคโนโลยีขำดประสิทธิภำพส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
5. ค่ำนิยมของผู้ปกครองในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนต่อในสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียง ส่งผลกระทบ              

ต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
2. โครงสร้ำงกำรบริหำร เปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมีควำมหลำกหลำย 
3. นโยบำยมีควำมชัดเจนส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเป็นเอกภำพ 
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4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพท ำให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
5. มีกำรก ำหนดมำตรกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
6. มีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
7. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำร และจัดกำรศึกษำ 
8. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
9. มีกำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกผู้มีส่วนได้   

ส่วนเสีย 
10. มีกำรก ำกับ ติดตำมกำรใช้งบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง โปร่งใส และมีประสิทธิภำพ 
11. ระบบบริหำรงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำม          

ควำมเหมำะสม 
12. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง 
2. กำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขำดควำมเชื่อมโยง                

ส่งผลให้กำรท ำงำนมีควำมซ้ ำซ้อน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนมีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับชำติ 
4. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงส่วน ยังไม่ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
5. ระบบประกันคุณภำพภำยในยังไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้สถำนศึกษำบำงแห่ง ไม่ได้รับกำรรับรอง

คุณภำพ 
6. กำรจัดสรรงบประมำณบำงรำยกำรมีข้อจ ำกัด ในเรื่องของเวลำ ส่งผลให้เกิดกำรเบิกจ่ำย           

ไม่ทันก ำหนด 
7. ขำดครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
8. ข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และอำคำรไม่สะดวกต่อกำรให้บริกำร 
9. วัสดุ ครุภัณฑ์ ด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับผู้รับบริกำร มีจ ำนวนไม่เพียงพอ 
10. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรขำดประสิทธิภำพ 
11. สถำนศึกษำขำดบุคลำกร ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
12. กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงินและสินทรัพย์ ไม่เอ้ือต่อผู้รับบริกำร 
13. นักเรียนมีทักษะกำรสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษต่ ำว่ำมำตรฐำนหลักสูตร 
14. กำรโยกย้ำย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
15. ขำดกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
16. ควำมแตกต่ำงด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ระหว่ำงชุมชนเมือง และชนบท 
17. ขำดมำตรกำรส่งเสริมเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ กำรด ำเนินงำน โครงกำร กิจกรรม                              

ในกำรปฏิบัติงำนขำดควำมเป็นเอกภำพ 

ก. รำยละเอียดจ ำแนกเป็นรำยด้ำนระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. นโยบำยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ทุกฝ่ำยมีควำมเข้ำใจตรงกัน 
2. นโยบำยมีควำมชัดเจน ครอบคลุม ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย 
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3. นโยบำยสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงและลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรจัดกำรศึกษำ 
4. นโยบำยมีควำมหลำกหลำยก่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรน ำสู่กำรปฏิบัติได้ตำมบริบท 
5. นโยบำยของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมชัดเจน ส่งผลให้เกิดควำมเป็นเอกภำพต่อกำรปฏิบัติ                          
   ของสถำนศึกษำ 
6. โครงสร้ำงกำรบริหำรมีควำมชัดเจน 
7. มีมำตรฐำนกำรศึกษำ ก ำหนดคุณภำพผู้เรียนด้ำนควำมรู้และคุณลักษณะพึงประสงค์ชัดเจน 
8. ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมตระหนัก ต่อกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำผู้เรียน 
9. มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำวิชำชีพ 
10. โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
11. มีกำรระดมทุนทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
12. มีกำรปรับปรุงอำคำรสถำนศึกษำ ท ำให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
13. กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ส่งผลให้เกิดควำมสะดวก 
     รวดเร็ว ลดภำระเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
14. ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถน ำหลักกำรทฤษฎีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. นโยบำยมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติ เกิดควำมซ้ ำซ้อน 
2. กำรประสำนสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนนโยบำย ขำดกำรเชื่อมโยง ขำดประสิทธิภำพ 
3. นักเรียนมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลสูง ท ำให้คุณภำพผู้เรียนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
4. นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ยังไม่ได้รับกำรดูแลอย่ำงจริงจัง  
5. ครูมีภำระงำนมำก ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอนไม่เต็มที่  ขำดประสิทธิภำพ 
6. ครูบำงส่วน ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้หรือใช้นวัตกรรมใหม่ในกำรจัดกำรเรียน 
    กำรสอน 
7. กำรได้รับงบประมำณล่ำช้ำ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำร ไม่สอดคล้องกับระยะเวลำที่ก ำหนด 
8. กำรจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
9. กำรก ำกับ นิเทศ ติดตำม กำรประเมินผล กำรรำยงำนผล ยังไม่ต่อเนื่องและไม่สะท้อนผล 
    กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

โอกำส (Opportunities : O) 
1. ชุมชนและสังคมให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมข้ึน 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของชุมชนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมที่ดีงำม เป็นพ้ืนฐำน                   

ในกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ 
3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
4. กำรได้รับงบประมำณในกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
5. มีกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่ชัดเจน ท ำให้มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม ครอบครัว ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เช่น กำรหย่ำร้ำง สิ่งเสพติด 
2. เทคโนโลยีที่ขำดกำรควบคุม ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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3. เศรษฐกิจมีควำมผันผวน สง่ผลกระทบต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
4. กำรไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมืองส่งผลให้เกิดควำมไม่แน่นอน ไม่มั่นคงในกำรจัดกำรศึกษำ 

ข. รำยละเอียดจ ำแนกเป็นรำยด้ำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 มีโรงเรียนต้นแบบในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
2. มีนโยบำยของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เป็นนโยบำยหลัก 
3. ครูมีกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 
4. มีกำรพัฒนำหลักสูตรปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง 
5. มีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. โรงเรียนส่วนใหญ่ควบรวมชั้นปฐมวัยทุกระดับ ส่งผลให้กำรจัดประสบกำรณ์ไม่สอดคล้องตำมช่วงวัย 
2. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรแต่ไม่สอดคล้องกับบริบทและสภำพแวดล้อมปัจจุบัน 
3. ผู้บริหำรส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
4. ครูประเมินผลพัฒนำกำรของเด็กไม่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน 
5. ครูขำดกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง 
6. สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำไม่เอ้ือต่อกำรจัดประสบกำรณ์ของเด็กปฐมวัย 
7. สถำนศึกษำขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
8. กำรจัดสรรงบประมำณบำงรำยกำรมีข้อจ ำกัดในเรื่องของเวลำ ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยไม่ทันก ำหนด 

โอกำส (Opportunities : O) 
1. ชุมชนให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยส่งผลให้ต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัดส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
3. นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพส่งผลให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ               
    อย่ำงทั่วถึง 
4. มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยมีควำมชัดเจนและครอบคลุมส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำ

ปฐมวัยมีคุณภำพ 

  อุปสรรค (Threats : T) 
1. ผู้ปกครองขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยส่งผลให้เด็ก                 

มีพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ไม่เป็นไปตำมช่วงวัย 
2. กำรควบคุมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีขำดประสิทธิภำพส่งผลต่อกำรเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3. เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบ่อยส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยขำด                  

ควำมต่อเนื่อง 

ค. รำยละเอียดจ ำแนกเป็นรำยด้ำนภำยใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 
จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. นโยบำยมีควำมชัดเจน โดยเฉพำะจุดเน้นของเขตพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน 
2. บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมรักควำมสำมัคคีในองค์กร ท ำงำนเป็นทีม

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสำนและร่วมมือระหว่ำงกลุ่มงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดกำรพัฒนำ 
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3. ผู้น ำองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงอิสระ เต็มศักยภำพ ส่งเสริมขวัญก ำลังใจ                           
ในกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพของบุคลำกร 

4. ผู้น ำองค์กรมีกำรบริหำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร 
5. บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ จิตบริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส

กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร และบริกำรด้วยควำมรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ 
6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในแต่ละงำน ชัดเจนเป็นระบบ 
7. บุคลำกรมีบุคลิกภำพท่ีดี  แต่งกำยสวยงำม สุภำพ เหมำะสม กิริยำมำรยำทเหมำะสม 
8. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำน 
9. ผู้น ำองค์กรเป็นแบบอย่ำงในกำรท ำงำนโดยใช้หลัก 3 ให้ คือ กำรให้เกียรติ กำรให้โอกำส  
   และกำรให้อภัย 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. บุคลำกรบำงกลุ่มงำนมีไม่เพียงพอกับภำระงำนที่ต้องปฏิบัติ 
2. ขำดกำรประชำสัมพันธ์ กำรประสำนงำน เชื่อมโยงระหว่ำงกลุ่มงำนในองค์กร และกิจกรรม                  

ขององค์กรที่สร้ำงสรรค์และต่อเนื่อง 
3. ไม่น ำผลกำรติดตำมและประเมินผลมำพัฒนำงำน 
4. ขำดกำรเชื่อมโยงและกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในด้ำนนโยบำย 
5. กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผน 
6. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนเท่ำที่ควร 
7. อำคำรสถำนที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน 
8. ขำดวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสวัสดิกำรที่จ ำเป็น 
9. กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร 
10. กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลภำยในไม่ต่อเนื่อง 
11. ภำระงำนซ้ ำซ้อนขำดควำมชัดเจนของผู้ปฏิบัติ ส่งผลให้งำนไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
12. บุคลำกรขำดกำรพัฒนำงำนที่ตรงกับยุทธศำสตร์ 
13. ขำดข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรให้บริกำร 
14. เขตพ้ืนที่ขำดควำมคล่องตัวในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
15. ขำดกำรพัฒนำองค์กร ของบุคลำกรที่มีคุณภำพของกลุ่ม และระดับเขต 
16. กำรบริหำรงบประมำณไม่มีประสิทธิภำพ ไม่คุ้มค่ำ และไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 
17. ขำดกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
18. บุคลำกรในส ำนักงำนขำดขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และขำดกำรดูและ 

เอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
19. ขำดมำรยำทในกำรประชุม เช่น ควรเคำรพกติกำและใช้ค ำพูดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
20. ขำดควำมเท่ำเทียม ขวัญก ำลังใจในกำรดูแล 
21. บุคลำกรขำดกำรสร้ำงควำมตระหนักต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

โอกำส (Opportunities : O) 
1. มีเครือข่ำยควำมร่วมมืออย่ำงกัลยำณมิตรจำกหน่วยงำนองค์กรอ่ืน ที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
2.  มีกฎระเบียบ ข้อกฎหมำย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
3.  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้ำวหน้ำ รวดเร็ว 
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อุปสรรค (Threats : T) 
1. กำรจัดสรรงบประมำณไม่สอดคล้องต่อภำรกิจและเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำเทคโนโลยี                       

ไม่เอ้ือต่อกำรท ำงำน 
2. ข้อมูลสำรสนเทศไม่ตอบสนองต่อกำรปฏิบัติงำน ขำดข้อมูลที่จ ำเป็น 
3. องค์คณะบุคคลตีควำมด้ำนกฎหมำยไม่ตรงกัน เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
4. กำรแบ่งเขตพ้ืนที่บริกำรไม่สอดคล้องกับลักษณะภูมิศำสตร์ 
5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโดย กศจ. เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
6. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล จำกหน่วยงำนต่ำงๆ มีควำมซ้ ำซ้อน ยุ่งยำก เพ่ิมภำระให้กับ

ผู้ปฏิบัติงำน เป็นอุปสรรคกับกำรพัฒนำองค์กร 
7. นโยบำยเปลี่ยนแปลง ขำดควำมต่อเนื่อง ท ำให้ขำดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน 

 
จำกกฎหมำย ยุทธศำสตร์ แผน แนวโน้มสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เปลี่ยนไป  

หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกหน่วยงำน จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำตนเองให้อย่ำงน้อยที่สุด
ตอบสนองต่อแนวโน้มสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เพ่ือหล่อหลอมเด็กและเยำวชน ได้รับโอกำสทำงกำรศึ กษำ         
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นเพียงพอจะเติบโตเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่จะต้อง
สำมำรถสร้ำง ผลิตภำพสูงต่อเศรษฐกิจไทยในอนำคต และเพ่ือให้กำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีเป้ำหมำย     
ที่เป็นเอกภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 จึงได้บูรณำกำร จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำส และอุปสรรค น ำเสนอในส่วนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

 

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นกำรศึกษำเพ่ือเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศ โดยมีเป้ำหมำย
ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็น สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่กำรเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่                    
มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ  มีควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ ในระยะเวลำ 5 ปี                      
(พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 เป็นองค์กรคุณภำพ พัฒนำกำรศึกษำ

วิถีใหม่ บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย ” 

พันธกิจ  
          1. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย  
           2. พัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพ ให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
           3. ส่งเสริม สนับสนนุ ให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและลดควำม
เหลื่อมล้ ำ 
           4. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้จัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ของโลกศตวรรษที่ 21 
            5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  

เป้ำประสงค์ 

            1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม ที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต 
            2. นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัด และควำมสนใจ และมีทักษะ             
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
            3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
            4. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ พัฒนำ                    
กำรเรยีนรู้เต็มศักยภำพ  มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยึดจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ 
            5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน สู่องค์กรคุณภำพ 

กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ   
         กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
  กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
         กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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จุดเน้น ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  ปีกำรศึกษำ 2565 

“จัดกำรศึกษำวิถีใหม่ สถำนศึกษำปลอดภัย ใส่ใจคิด อ่ำน เขียน เรียนรู้ฐำนสมรรถนะ” 

 

 

จุดเน้นที่ 1 จัดกำรศึกษำวิถีใหม่ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 100  ของสถำนศึกษำมีกำรจัด กำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

จุดเน้นที่ 2 สถำนศึกษำปลอดภัย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำก ภัยคุกคำม ภัยยำเสพติด               
ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  

2) ร้อยละ 80 ของครูที่ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ                     
ภัยคุกคำม ภัยยำเสพติด ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  

3) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีแนวทำงป้องกัน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือ                   
กำรเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

4) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
 

จุดเน้นที่ 3 ใส่ใจ คิด อ่ำน เขียน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
      1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ 
      2) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับผลกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียนในระดับพอใช้       
      3) ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณ 

 

จุดเน้นที่ 4 เรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
      1) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
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ค่ำนิยมองค์กร   “คุณภำพต้องน ำ คุณธรรมต้องเยี่ยม เปี่ยมดว้ยควำมสุข” 

 
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั นพื นฐำน  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม 9 รูปแบบ ได้แก่                
ภัยยำเสพติด ภัยควำมรุนแรง ภัยพิบัติต่ำง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 กำรค้ำมนุษย์ กำรคุกคำมในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงอำชญำกรรมไซเบอร์ 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยและสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่         
โรคอุบัติซ้ ำ 
 3. สถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมปลอดภัย และจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. สถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควำมปลอดภัย
ของผู้เรียน 
 ตัวชี วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย(ปี) 
ระดับ 

 2566  2567  2568 2569  2570 

1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และทักษะเพื่อรบัเมือกับภยั
คุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และ  
ทุกประเภท 

ร้อยละ 85 85 90 95 100 สพท./
รร. 

2 ร้อยละของครูทีส่่งเสริมพัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จกั
วิธีป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภัย
คุกคำม ภัยยำเสพติด ภัยพิบตัิ และ
โรคอุบัติใหม่  

ร้อยละ 85 85 90 95 100 สพท./
รร. 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยง และมีแผน/
มำตรกำร กิจกรรมในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ (Safety Awareness) 
หรือทักษะในกำรรับมือด้ำนควำม
ปลอดภัย (Safety Action) ทุก
รูปแบบ และมีกำรด ำเนินกำรตำม
แผนอย่ำงมีระบบ 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 สพท./
รร. 
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 แนวทำงกำรพัฒนำ  

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 
1 สนับสนุน พัฒนำ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่ำง ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิต เพื่อสำมำรถด ำเนินชีวิตในวิถี
ใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่ำงถูกต้อง 

สพท. รร. 1 

2 พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้ไดร้ับควำมปลอดภยัจำกภัยทั้ง 9 รูปแบบ และ
พร้อมปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทำงกำรร้องเรยีนหรอืแจ้ง
เหตุให้กับผูเ้รียน ผู้ปกครอง ครู เพื่อสื่อสำรกับ สพฐ. โดยตรง รวมถึงกำรใช้ 
Big Data และแอปพลิเคชันในกำรเฝ้ำระวังเชิงรุก เพื่อสำมำรถคำดกำรณ์
ภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต กำรซักซ้อมในกำรรับมือกับภัยพิภยัและภัย
คุกคำมรูปแบบต่ำง ๆ ที่ผู้เรียนอำจต้องเผชิญ และส่งเสรมิกำรเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูล ทั้งหน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก ให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยได้อย่ำงทันท่วงที 

สพท. รร. 1,2 

3 พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยส ำหรับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยกำรสนับสนุนหรือประสำนกำรสนับสนุนทรัพยำกร
เพื่อให้อำคำรเรยีนอำคำรประกอบของสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และ
ควำมปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงส่งเสริม 
และประสำนกำรสนับสนุนบุคลำกรด้ำนจิตวิทยำ และบุคลำกรด้ำนควำม
ปลอดภัย เพื่อให้เกดิควำมปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

สพท. รร. 3,4 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคี
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหำดไทย , กระทรวงสำธำรณสขุ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เป็นต้นเพื่อ
เสรมิสร้ำงควำมปลอดภัยของผูเ้รยีนให้มีทักษะในกำรป้องกันและปรับตัว 

สพท.รร. 4 

5 ส่งเสริมให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย และจัดท ำแผน
บริหำรจดักำร ด้ำนควำมปลอดภยั ของหน่วยงำนในสังกัด รวมถึงแผน
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวกิฤต 
(BCP) และจัดระบบควำมปลอดภยัในภำพรวมให้เหมำะสมตำมบริบทของ
พื้นที่ 

สพท.รร. 3 

6 ผลักดันใหเ้กิดกำรออก/ปรับปรุงกฎหมำย ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือมำตรกำร
ระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนควำมปลอดภัยให้ผูเ้รียน ครู และบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

สพท.รร. 3,4 

7 จัดกิจกรรมในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้(Safely Awareness) หรือกำร
ซักซ้อมในกำรรับมือกับภัยพิบัติและภัคคุกคำมรูปแบบต่ำง ๆ (Safety 
Action)ท่ีผู้เรยีนอำจต้องเผชิญและมีแผน/มำตรกำรในกำรรับมือกับโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบตัิซ้ ำที่เกดิขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้สถำนศึกษำเป็น
พื้นที่ปลอดภัย 

สพท.รร. 3,4 
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กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจน
จบกำรศึกษำภำคับคับ  
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค
จนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 3. เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
 4. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ    
 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือ
ให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 ตัวชี วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย(ปี) 
ระดับ 

2566 2567 2568 2569  2570 

1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3 

ร้อยละ 70 70 70 70 70 สพท./รร. 

2 ร้อยละของเด็กออกกลำงคัน         
เด็กตกหล่นกลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ  
หรือได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่
เหมำะสม 

ร้อยละ 96 97 98 99 100 สพท./รร. 

3 
จ ำนวนของผู้เรียนที่เป็นผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริม
ศักยภำพที่เหมำะสม 

คน ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

สพท./รร. 

4 จ ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส  ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
ได้รับกำรศึกษำที่เหมำะสม ตำมควำม
จ ำเป็นและศักยภำพ 

คน ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่ำ 

10,000
คน/ป ี

สพท./รร. 

5 ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรน ำข้อมูล
สำรสนเทศมำใช้ในกำรรับและ
ให้บริกำรกำรศึกษำ รวมถึงกำรส่งต่อ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย และกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงเป็นระบบ 

ร้อยละ 90 93 95 98 100 สพท. 

6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย 
เหมำะสมกับผู้เรียน 

ร้อยละ 70 75 80 80 80 สพท. 
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 แนวทำงกำรพัฒนำ 
ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 

 กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื นฐำน   

1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรยีนระดับปฐมวัย และกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนเป็นรำยบุคคล เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งบูรณำ
กำรและเชื่อมโยงฐำนข้อมลูกับหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและป้องกัน
ไม่ให้ผูเ้รียนออกจำกระบบกำรศึกษำ 

สพท.รร 

 

2,3,6 

2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ประสำนงำน
กับหน่วยงำนอื่น ๆ เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยำกรเพื่อแก้ปัญหำควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 

สพท. รร. 4,5,6 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยดีิจิทัล หรือนวัตกรรม ในกำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำ ให้ผู้เรียน ทุกคน ทุกพื้นที่เข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

สพท. รร. 4,5,6 

4 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยบุคคล ครอบครัว (Home 
School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ และสถำนประกอบกำร
ในศูนย์กำรเรยีน  ตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2542 

สพท. 2,3,4,6 

5 พัฒนำระบบแพลตฟอร์มในกำรส่งต่อ ติดตำม และค้นหำนักเรียน เพือ่
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เดก็ออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศกึษำ หรอืไดร้ับ
กำรศึกษำด้วยรปูแบบที่เหมำะสม 

สพท.รร 2,3,6 

6 ก ำหนดแนวทำง และกระบวนกำรในกำรส่งต่อนักเรยีนให้ได้รับกำรศกึษำใน
ระดับทีสู่งขึ้น หรือมีทักษะอำชีพในกำรด ำรงชีวิต 

สพท.รร 2,3,5,6 

7 พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สื่อบริกำรและควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกระบวนกำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร 

สพฐ. สพท  

 ดูแล ส่งเสริมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของผู้เรียน   

8 จัดกำรศึกษำใหผู้้เรยีนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็ม
ตำมศักยภำพ 

สพฐ. สพท. รร. 4 

9 สร้ำงกำรศึกษำทำงเลือกและกำรศึกษำตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่
หลำกหลำยให้กับผูเ้รียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และกลุ่มเปรำะบำง ในกำร
เข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และมพีื้นฐำนกำรประกอบอำชีพหรือทักษะอำชีพ         
อย่ำงเท่ำเทียม 

สพท. รร. 4,5 

10 ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคณุภำพ       
มีทักษะชีวิต ทักษะวิชำกำร และทกัษะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมตอ้งกำร
จ ำเป็นสำมำรถพ่ึงตนเองได้ตำมศกัยภำพของแต่ละบคุคล 

สพฐ. 4 

11 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมให้มีคุณภำพ และเกิดกำรบูรณำ
กำรอย่ำงยั่งยืน 

สพท.รร. 4 

12 จัดสรรงบประมำณเป็นกำรเฉพำะส ำหรับผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

 4,5,6 

 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงสถำนศึกษำที่มีคุณภำพทุกพื นที่   
13 จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยำกรที่จ ำเป็น รวมถึงประสำนกำรสนับสนุน

ทรัพยำกร แก่สถำนศึกษำในพื้นทีล่ักษณะพเิศษ พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร และ
พื้นที่เกำะ เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

สพท. 4,5,6 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 

14 พัฒนำโรงเรียนคุณภำพ โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand 
Alone) ให้สำมำรถเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้กับประชำกรวัยเรียน
และผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ  

สพท. รร. 4,5,6 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัด มีพัฒนำกำรสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น                
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่                 
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 
 3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง                
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งจิตวิญญำณ     
ควำมเป็นครู 
 5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบกำรวัดและประเมินผล                   
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ยืดหยุ่นตอบสนอง ต่อ
ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized Learning) 
 

 ตัวชี วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย(ปี) 
ระดับ 

2566 2567 2568  2569  2570 

1 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับกำรพัฒนำ
ให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 สพท./
รร. 

2 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด      
ที ่สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอน 
หรือจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพหุ
ปัญญำของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ
คัดกรอง/ส ำรวจแวว/วัด
ควำมสำมำรถควำมถนัดของผู้เรียน 

ร้อยละ 30 50 80 90 100 สพท. 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด ท่ีมี
หลักสตูรสถำนศึกษำท่ียืดหยุ่น
ตอบสนองต่อควำมถนัดและควำม
สนใจของผู้เรียน 
 
 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 สพท./ 
รร. 



46 
 

แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2566-2570                                                                                                                                                                                                         
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย(ปี) 
ระดับ 

2566  2567 2568 2569 2570 

4 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มี         
กำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active 
Leaning) และมีกำรวดัประเมินผล 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment For Leaning)     
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย          
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล 
(Personalized Learning ) 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 สพท./
รร. 

5 ร้อยละของผูเ้รียนปฐมวัยในสังกัด  
มีพัฒนำกำรสมวัย ท้ังด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ    

ร้อยละ 25 50 75 90 100 สพท./
รร. 

 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 

 คุณภำพผู้เรียน   

1 จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
นิสัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

สพฐ. สพท. รร. 1 

2 ส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้  และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่ำง
ครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น  กำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบตั ิ

สพฐ. สพท.รร. 1,3 

3 พัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล โดยมีเครื่องมือ
คัดกรอง /ส ำรวจแวว /วัดควำมสำมำรถ ควำมถนัด สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตอบสนองควำมแตกต่ำงทำงพหุปัญญำของผู้เรียน โดยครูออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสอดคล้องตำมบริบทและวัฒนธรรม ค ำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ  

สพท.รร. 1,3 

4 จัดกำรศึกษำตำมขดีควำมสำมำรถของผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควำมถนัด
และศักยภำพของแต่ละบคุคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ ใหส้อดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ 

สพท. รร. 2,3,6,7 

5 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน เช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ 

สพท. รร. 3,4 

6 ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น ำไปสู่ 
Digital Life & Learning  

สพท. รร. 3 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 

7 ส่งเสริมให้นกัเรียนน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยมีำใช้ในชีวิตประจ ำวนัและหำรำยได้
ระหว่ำงเรยีน  

สพท. รร. 1 

8 ส่งเสริมสนับสนนุใหส้ถำนศึกษำจดักำรศกึษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

สพท. รร. 1 

 คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

9 ส่งเสริมให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรยีนในทุกระดับชั้น  

สพท. รร. 6 

10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง  มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นคร ู

สพท. รร.  

11 พัฒนำศักยภำพครูในดำ้นกำรวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อส่งเสริม
กำรเรยีนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized Learning) เช่น กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรแบบ Intensive Training กำรอบรมแบบออนไลน์ (Online 
Training) กำรอบรมแบบเรยีนรู้ดว้ยตนเอง(e-learning) เป็นต้น 

สพท. 

 

6 

 หลักสูตรและอื่น ๆ 
12            

 

พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
หลักสตูรสถำนศึกษำบนฐำนมโนทัศนท์ี่หลำกหลำย เช่น Career Education , 
Competency Building , Creative Education   

สพท. รร. 8 

13 พัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ 

สพท. รร. 8 

14 พัฒนำระบบคลังข้อสอบมำตรฐำนในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เพื่อ
ให้บริกำรแก่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในรูปแบบออนไลน์ 

สพท. รร. 9 

 
ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 

 หลักสูตรและอื่น ๆ 
15 พัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
สพท. รร. 3 

16 พัฒนำและส่งเสรมิใหม้ีแพลตฟอร์มกำรจัดกำรเรยีนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  สื่อกำรสอนที่มีคุณภำพ และกำร
ประเมินและพัฒนำผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรูเ้ป็นรำยบุคคล 
(Personalized learning) ส ำหรบัผู้เรยีนทุกช่วงวัย 

สพฐ. สพท 

 

4 

17 บูรณำกำรกำรศกึษำเพื่อกำรศึกษำตอ่ด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพ หรือกำรมี
งำนท ำตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรยีน 

สพท. รร. 3 

18 สนับสนุนกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรพัฒนำครู สำยสำมัญ ปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
สนับสนุนกำรพัฒนำระบบ และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครู และระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรสอนงำนของครู
พี่เลี้ยงในสถำนศึกษำ 

สพท. รร. 6 

19 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) เป็น
ศูนย์กลำงในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน 

สพท. รร. 6 

20 พัฒนำศึกษำนิเทศก์ รูปแบบ วิธีกำรนิเทศท่ีส่งเสรมิกำรจดักำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

สพฐ. 6 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 

21 พัฒนำศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรนิเทศ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ท่ีส่งเสริมกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก และ
สอดคล้องกับลักษณะงำนและวิธีกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง      

สพฐ. สพท 6 

 

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยเฉพำะอัตรำก ำลัง
และงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 5. สถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ สถำนศึกษำในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนคุณภำพ
ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ที่เหมำะสมกับบริบท 
  

 ตัวชี วัด 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย(ปี) 
ระดับ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด       
ที่ส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน/
หน่วยงำน/องค์กร/บุคคลภำยนอก 
ในกำรบริหำรจัดกำรและ กำร
ให้บริกำรกำรศึกษำ 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 สพท./
รร. 

2 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  มีกำรพัฒนำบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 สพท./
รร. 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำร
ประกันคณุภำพภำยในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 สพท. 

4 ร้อยละของโรงเรียนคณุภำพที่มี    
กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันได้ส ำเร็จตำมเปำ้หมำย 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 สพท. 
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 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 

 ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 1 

1 พัฒนำระบบสำรสนเทศในหน่วยงำนทุกระดบัให้มรีะบบข้อมลูจัดกำรและรำยงำน 
(ปพ. Online /ระบบรำยงำนผลต่อ พระรำชบญัญัติอ ำนวยควำมสะดวก / 
พระรำชบญัญัตคิุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล / ระบบสำรสนเทศ     เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรของสถำนศึกษำ/ สพท. (นักเรยีน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สถำนศกึษำ (อำคำร ครุภณัฑ์ /ด้ำนบุคลำกร) และกำรให้บรหิำรอื่น ๆ  

สพฐ. 

สพท. รร. 

1 

2 พัฒนำระบบพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีให้ครอบคลมุทั้ง สพฐ. (กำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนเทคโนโลยีพื้นฐำน พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยี กำรใช้โครงข่ำยอินเทอร์เน็ต กำรใช้อุปกรณ์ด้ำน ICT และกำร
พัฒนำ Software) อย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพสูงสุด 

สพฐ. สพท. รร 1 

3 สร้ำง พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ระบบบริหำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพื้นฐำนท่ี
ดีส ำหรับสถำนศึกษำใหเ้ป็นระบบเดียวเพื่อลดภำระงำนครู ลดควำมซ้ ำซ้อน
ของระบบงำน และกำรจัดเก็บข้อมูล 

สพฐ. สพท. รร. 1 

4 จัดหำอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมำะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของกำรด ำเนินงำน สนับสนุนงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีแกส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน / ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 
สถำนศึกษำให้ครบถ้วน โดยวิธีกำรสนับสนุนจำกส่วนรำชกำรและภำคีเครือข่ำย 
เพื่อรองรับกำรท ำงำน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สพฐ. (สทร.) 1 

5 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนที่
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

สพฐ. สพท. รร. 5 

 ส ำนกังำนเขตพื นที่กำรศกึษำ สถำนศกึษำมีกำรบริหำรงบประมำณ ทีม่ีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 

6 จัดสรรงบประมำณที่สอดคล้องกับประสิทธิภำพและประสิทธิผลทำง
กำรศึกษำท่ีเกิดขึ้น โดยจัดสรรงบประมำณในรูปแบบวงเงินรวม (Block 
Grant) 

สพฐ. 3 

7 ปรับเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวผูเ้รียนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณป์ัจจุบัน  สพฐ. 3 
8 ปรับจ ำนวนเงินขั้นต้นและจัดสรรให้แก่สถำนศึกษำเพื่อกำรจัดกำรศึกษำให้

เหมำะสมกับสภำพปัจจุบัน 
สพฐ. 3 

 ส ำนกังำนเขตพื นที่กำรศกึษำ และสถำนศกึษำมกีำรบริหำรงำนบุคคล ท่ีมีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
9 ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้ยดืหยุ่นทันสมัยรองรับกำรเปลี่ยนแปลง  สพฐ. 4 
10 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ วิธีกำรให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำน

บุคคล 
สพฐ. 4 

11 จัดกรอบอัตรำก ำลังท่ีเหมำะสมกบักำรปฏิบตัิงำนในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทั้ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ/ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
สำยสนบัสนุน เช่น พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงรำยปี (ครูอัตรำ
จ้ำง, นักกำรภำรโรง, ธุรกำรโรงเรยีน, พี่เลี้ยงเด็กพิกำร) และอื่นๆ  

สพฐ. 4 

12 เสรมิสร้ำงขวัญก ำลังใจในควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ และกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติบคุลำกร 

สพฐ. สพท.รร. 4 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ตัวชี วัด 

13 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้ำน 

สพฐ. สพท. รร 4 

14 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

สพฐ. สพท. 4 

 ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ และสถำนศกึษำมกีำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 

  

15 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบูรณำกำรกำรใช้
ทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย
ใช้พื้นที่เป็นฐำน ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
โดยน ำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุน 

สพฐ.  สพท. รร. 5 

16 ส่งเสริมทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ สนับสนุนทรัพยำกร 
(มำตรกำรทำงภำษี  บุคลำกร     สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก) 

สพฐ. สพท. รร. 5 

17 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกบั ติดตำม ตรวจสอบ กำรบรหิำรจัด
กำรศึกษำจำกภำคส่วนตำ่ง ๆ 

สพฐ. สพท. รร. 5 

18 บูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมลูระหวำ่งหน่วยงำนในกำรจัดกำรศึกษำ (Open 
Data/Data Catalog) ทั้งในและนอกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 

สพฐ. 5 

 ส ำนกังำนเขตพื นที่กำรศกึษำ และสถำนศกึษำมกีำรบริหำรงำนบุคคล ท่ีมีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 

19 บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่องในกำรจดักำรศึกษำ สพท. รร. 6 

20 ขยำยผลนวัตกรรมที่ใช้ในกำรบริหำรจดักำรศึกษำจำกพื้นที่นวัตกรรมกำรศกึษำสู่
พื้นที่อ่ืน ๆ  

สพฐ. 6 

21 พัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดให้มีคุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
โดยเฉพำะโรงเรียนคุณภำพประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ โรงเรียนที่สำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคณุภำพ (Stand Alone) และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ 

สพท. รร. 6 

 สถำนศึกษำอื่น 
22 พัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดให้มีคุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

โดยเฉพำะโรงเรียนคุณภำพประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ โรงเรียนที่สำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) สถำนศึกษำตำมโครงกำร
พระรำชด ำร ิ

สพฐ. สพท.ในพื้นที ่ 8 
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ส่วนที่ 4 
โครงกำร/งบประมำณ  

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั นพื นฐำน พ.ศ. 2566-2570 
 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ   
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที ่ 
            1. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม 9 รูปแบบ 
ได้แกภ่ัยยำเสพติด ภัยควำมรุนแรง ภัยพิบัติต่ำง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 กำรค้ำมนุษย์ กำร
คุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอำชญำกรรมไซเบอร์ 
             2. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยและสำมำรถปรับตัวต่อโรค      
อุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ ำ 
 3. สถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมปลอดภัย และจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. สถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปี / งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ       
ภัยคุกคำม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศน. 

2. ขับเคลื่อนงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียง
ตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส. 

3. ส่งเสรมิสภำนักเรยีนไทย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส. 
4. พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สส. 
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กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที ่ 
           1. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค
จนจบกำรศึกษำภำคคับคับ  
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอ
ภำคจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 3. เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
 4. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ    
 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำร
ช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

โครงกำร/กิจกรรม 
ปี / งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรจดั
กำรศึกษำให้ผู้เรียนไดร้ับโอกำส
อย่ำงเสมอภำค และพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 สส. 

2.ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ ให้ไดร้บั
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค 
จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส. 

3.ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำเด็กด้อย
โอกำสทำงกำรศึกษำ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สส. 

4.จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสรมิ
คุณภำพชีวิต 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สส. 

5.พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำน
อย่ำงเหมำะสมตำมบรบิท 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส. 

6.แนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สส. 
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กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที ่ 
           1. เด็กปฐมวัยในสังกัด มีพัฒนำกำรสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น                
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่                 
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 
 3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบกำรวัดและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
ยืดหยุ่นตอบสนอง ต่อควำมถนัดและควำมสนใจของผู้ เรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ เป็นรำยบุคคล 
(Personalized Learning) 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปี / งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.พัฒนำสมรรถนะผูเ้รียนสู่
ศตวรรษที่ 21 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ศน. 

2. พัฒนำคุณธรรมในสถำนศึกษำ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สส. 
3. ส่งเสรมิกำรประเมิน
สถำนศึกษำพอเพียง ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สส. 

4. ส่งเสรมิและพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน สังคมศึกษำ 
ประวัติศำสตร์และประชำธิปไตย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สส. 

5. โรงเรียนคณุธรรม สพป.
นครรำชสมีำ  3 

500,000 600,000 800,000 400,000 400,000 สส. 

6. ประกวดโรงเรียนต้นแบบ
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สส. 

7. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
สถำบันหลักและกำรปกครองใน
ระบบประชำธิปไตย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส. 

8. น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดศีรสีินทร 
มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส. 

9.ขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรม 
สพฐ. 
 

200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ศน. 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ปี / งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

10. สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรฯิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สส. 

11. สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็น
พลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท 
ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัต ิ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศน. 

12. ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน
ต้นแบบ ด้ำนคณุธรรม จริยธรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สส. 

13. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้สู่คณุภำพ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ศน. 

14. ส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพ
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนใน
สำระภำษำอังกฤษ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ศน. 

15. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนเพื่อส่งเสรมิ
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ
ทำงคณิตศำสตร ์

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ศน. 

16. ส่งเสริมศักยภำพผู้เรยีนสู่
ควำมเป็นเลิศ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ศน. 

17.พัฒนำวิชำกำรกลุ่มพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ศน. 

18. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคณุภำพ
ด้วยกำรปรับหลักสูตรกำรวดัและ
ประเมินผล 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 600,000 ศน. 

19. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำร
เรียนรู ้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศน. 

20.น ำสื่อนวัตกรรมในศตวรรษที่ 
21 มำใช้ในกำรจัดกำรเรยีนรู้
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน
และชุมชนได ้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส. 

21. บ้ำนนักวิทยำศำสตร์นัอย
และส่งเสรมิควำมเข้มแข็ง
กำรศึกษำปฐมวัย 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 ศน. 

22. ส่งเสริมควำมสำมำรถกำร
อ่ำน กำรเขียนและกำรใช้
ภำษำไทย ที่มีประสิทธิภำพ 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 600,000 ศน. 

23. พัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
ค ำนวณ(Numeracy) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศน. 

24.พัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศน. 
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กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที ่ 
                4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง                
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งจิตวิญญำณ     
ควำมเป็นครู 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปี / งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนำครูด้ำน ICT เพื่อกำรเรียนรู้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ICT 
2.พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พัฒนำครูฯ 

3.พัฒนำครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีคุณภำพ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศน. 

4.พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
ให้มีประสิทธิภำพ โดยเช่ือมโยงกบั
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 พัฒนำครูฯ 

5.พัฒนำครูสู่ครมูืออำชีพ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พัฒนำครูฯ 
6.พัฒนำสมรรถนะครผูู้สอนกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษสู่ศตวรรษ  ท่ี 21 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศน. 

7.ประกวดเกียรติคณุหน่วยงำนและผู้
มีผลงำนดีเด่นที่ประสบผลส ำเร็จเป็น
ที่ประจักษ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พัฒนำครูฯ 

8.เสริมสรำ้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนำครูฯ 

9.เสริมสรำ้งศักยภำพและพัฒนำดลุย
ภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนำครูฯ 

10.ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีดจิิทัลมำ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้แกผู่้เรียน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ICT 

11.ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พัฒนำครูฯ 

12.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ด้ำนกำรเงินและพัสด ุ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พัฒนำครูฯ 
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กลยุทธ์ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที ่ 
             1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยเฉพำะอัตรำก ำลัง
และงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสม        
กับบริบท 
 5. สถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ สถำนศึกษำในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียน
คุณภำพได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ที่เหมำะสมกับบริบท 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปี / งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 2566 2567 2568 2569 2570 

1.พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำร
จัดกำรตำมมำตรฐำนของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อก. 

2. ยกระดับคณุภำพ มำตรฐำน และ
ธรรมำภิบำล 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ศน. 

3. พัฒนำเครือข่ำยวิชำกำรและ
วิชำชีพควำมเป็นเลิศ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อก. 

4. พัฒนำควำมเข้มแข็งในกำร
บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส 

5. ส่งเสรมิควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำชุมชน องค์กรภำครัฐ  
และเอกชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อก 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อก 

7. พัฒนำระบบประกันคณุภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

400,000 400,000 400,000   ศน. 

8. พัฒนำศักยภำพกำรบรหิำรจดักำร 
สถำนศึกษำโดยใช้ หลักธรรมำภิบำล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สส 

9. ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กร
คุณภำพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศน 

10. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดั
กำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 บค 

11. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจดักำร 
ตำมมำตรฐำนของ สพป.          
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบ
ภำยใน  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตสน. 

12. กำรบริหำรจดักำรศึกษำตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรตำมมำตรฐำน สพป. 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อก. 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ปี / งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 2566 2567 2568 2569 2570 

13. สัมมนำให้ควำมรู้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่/หนว่ย 
สพป.นครรำชสีมำ เขต 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อก. 

14. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดั
กำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน 
และสินทรัพย ์

500,000 500,000 500,000 300,000 300,000 กง. 

15. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ : ตำมภำรกิจกลุ่มนโยบำย
และแผน  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นผ. 

16. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรยีนขนำดเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นผ. 

17. พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณด้ำนกำรศึกษำ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นผ. 

18. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
พื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ICT 

19. ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศกึษำ
กรณี มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกกลุ่ม 

20. ส ำนักงำนเขตน่ำอยู่ พื้นทีน่่ำใช้ ใส่
ใจบริกำร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อก. 

21. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู
และบุคลำกรฯ(ครูดศีรีเขต 3) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พัฒนำฯ 

22. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
และศึกษำดูงำน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 อก./พัฒนำ 

23. พัฒนำครูและบุคลำกรในกำร
จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (ว.9) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บค. 

24. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดั
กำรศึกษำด้ำนกฎหมำยและคดี ดำ้น
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กม. 
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ส่วนที่ 5 

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั นพื นฐำนสู่กำรปฏิบัติ 
 
แนวทำงกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 - 2570  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรจัดท ำแผนของหน่วยงำน                  
ที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้ำหมำยในปี พ.ศ. 2570 โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 และ                
เพ่ือให้กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 จึงก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรและบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับในควำมเป็นมำ 
และควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 - 2570 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 กับนโยบำยและแผนที่ส ำคัญอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน 

2. เน้นย้ ำให้ผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด ให้ควำมส ำคัญ                      
ในกำรพิจำรณำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 - 2570 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดนโยบำย แผน และกรอบแนวทำง                 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

3. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 - 2570  หรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ               
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2566 - 2570 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำรและโครงกำรที่เป็นรูปธรรม 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 

4.  ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ งำน โดยหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง  
ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเป็นระบบ 

ทั้งนี้ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนฉบับนี้ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยภำพรวมและตัวชี้วัดปลำยทำง 
ในปี 2570 มีจ ำนวนตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ที่หน่วยงำนในสั งกัด สำมำรถน ำไปก ำหนดแผนปฏิบัติกำร 
ในกำรขับเคลื่อนให้เหมำะสมในแต่ละปี และสำมำรถน ำแนวทำงพัฒนำที่ก ำหนดไว้ ไปเลือกปรับใช้ตำมบริบท 
ของหน่วยงำน เพ่ือให้บรรลุค่ำเป้ำหมำยภำยในปี 2570 ต่อไป 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 - 2570 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครรำชสีมำ เขต 3  มีเงื่อนไขควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
      1. ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่มีจุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป  

2. ด ำเนินกำรควำมต่อเนื่องด้ำนนโยบำยทุกระดับ 
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3. สพท.และสถำนศึกษำ มีแผนและกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ                
ขั้นพ้ืนฐำนดังกล่ำว โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก ำหนดเวลำที่เหมำะสม 

4. กำรได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหำรจัดกำร  
อย่ำงต่อเนื่องและครอบคลุมภำรกิจ และน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนทรัพยำกรดังกล่ำว 

5. กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นไปตำมหลักธรรมำ    
ภิบำล เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้หน่วยงำน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหำรทุกระดับต้องให้
ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม กำรประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงำนและกำรท ำงำนแบบ  
มีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ ผ่ำนระบบกำรติดตำม ประเมินผล  ที่ทันสมัย โดยกำรใช้เทคโนโลยี  

6. กำรสร้ำงและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเป็นระบบ 
ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนภำคเอกชน องค์กรอ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนและขับเคลื่อนเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบกำรสร้ำงและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ชัดเจน 
 7. หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 และ
สถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรตำมบทบำท ดังนี้ 

 7.1 กลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ร่วมกัน
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรหรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดังกล่ำว 
          7.2 สถำนศึกษำ น ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำนดังกล ่ำว ไปพิจำรณำจัดท ำหร ือ
ปรับเปลี่ยนแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
และแผนอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับแผนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

ผังความเชือ่มโยงของแผนส าคัญต่าง ๆ กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทฯ 1. ความมั่นคง 11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

12. การพัฒนาการเรียนรู ้ 17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

21. การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

• การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
• การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น 

• การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
• การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

การคุ้มครองทางสังคม 
ขั้นพื้นฐานและหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจสังคมและ
สุขภาพ 

การป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ปรับปรุง) 

12. ด้านการศึกษา 11.ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลงัคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 9 
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และความคุ้มครองทางสังคม
เหมาะสมเพียงพอ 

หมุดหมายที่ 13 
ภาครัฐสมรรถนะสูง 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

กลยุทธ์ที่ 1   
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ   

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 

กลยุทธ์ที่ 2   
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 4   
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
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ที่ปรึกษา 

นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

นายขันตรี  โสภาพิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

นายสายัณห์  คอกขุนทด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

นายอังคารพิสุทธ์  สยามประโคน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3   
 

คณะท างาน 

นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
นายวิวฒัน์  สิรพัธนโ์ภคิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
นายสายัณห์  คอกขุนทด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
นายสุริยนต์  กัลยาณ ี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
นายปัญญา  เจริญพจน ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
นางสาวเพ็ชรรัตน์  ศรีไทย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      

นายคมสัณห์  ค าพิทักษ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
นายสมหมาย  แสนลือชา           ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ถ  าวัวแดง 

นายขวัญชัย  เรืองกระโทก        ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ พระยาตะแบก 

นายราชันย์  นคราวนากุล        ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ล ามูลบน 

นายดาวเรือง  เรืองรัตนโชติ        ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ นครธรรม 

นายทวี  ตั งอั น                 ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ เสิงสาง 

นายสมชาย  เชิญกลาง            ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ชมตะวัน 

นายกิตติศักดิ์  แสงลุน               ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ล าพระเพลิง 

นายภิรมย์  เข็มพุดซา            ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ เบญจมิตรธงชัย 

นายนิยม  สมบัติ                 ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ เมืองปักไหมงาม 

นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ            ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สมเด็จพระธีรญาณฯ   
นายสุรชัย  แพงเพ็ง              ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ วังคีรี                                        

นายอนุลักษณ์  เผยกลาง             ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ วังน  าเขียว 

นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      

นายธานินทร์  ศิริก าเนิด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

นางขวัญเรือน  รุ้งตาล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางรัตดา  คูณมา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 
 

คณะผู้จัดท า 



คณะท างาน (ต่อ) 

นางเกดสุชา  ทองน้อย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

นางศลิษา  ศิริก าเนิด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 

นางสาวพรพิมล  เปล่งคงคม  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นายอติวิชญ์  วงศิริ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางสาวศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

จัดท าเอกสาร/รูปเล่ม 

นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวสุมล  ศิริปรุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายประเชิญชัย เจริญครบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสุภาภรณ์  จิตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      
นางสาวศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 

 

 



 


