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①

ส่วนท่ี 1

สภาพท่ัวไป

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 มี

ภารกิจในการกํากับ ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1.1. สถานที่ต้ัง

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลาง

จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากร

วัยเรียนในพ้ืนที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอท่ามะกา อําเภอพนมทวน และอําเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียนใน

สังกัดรวมท้ังสิ้น 101 โรงเรียน มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 ทิศเหนือ ติดอําเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี)

 ทิศตะวันออก ติดอําเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอําเภอกําแพงแสน (นครปฐม)

 ทิศใต้ ติดอําเภอบ้านโป่ง (ราชบุรี)

 ทิศตะวันตก ติดอําเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี) และอําเภอท่าม่วง (กาญจนบุรี)

1.2. เขตพ้ืนที่บริการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีพื้นท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัด

การศึกษาในเขตพ้ืนที่อําเภอท่ามะกา อําเภอพนมทวน และอําเภอห้วยกระเจา รวม 29 ตําบล 305

หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย

อําเภอ ตําบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง)
เทศบาล/ตําบล

(แห่ง)

อบต.

(แห่ง)
พ้ืนท่ี (ตร.ก.ม.)

ท่ามะกา 17 148 9 12 340.80

พนมทวน 8 91 5 5 535.78

ห้วยกระเจา 4 66 2 2 622.00

รวม 29 305 16 19 1,498.58

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี



แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570②



แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570③

1.3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ



แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570④

1.4. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาที่จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษาและเป็น

รากฐานการศึกษาของคนไทย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ

เก่ียวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 กําหนดให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ

การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแหง่ชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญและส่งผลกระทบตอ่ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประเทศไทยจะได้มีความ

มัน่คง มั่งคั่ง และย่ังยืน และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ

นําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้

เป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน ต่อไป

กฎหมาย แผน นโยบายสําคัญที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพืน้ฐาน มีกฎหมาย แผน นโยบายสําคัญ ท่ีเก่ียวข้อง แสดงดงัในภาพต่อไปนี้



แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570⑤

พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 10 ทรงมีพระบรมราโชบายเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพืน้ฐานใหแ้ก่ผู้เรียน 4 ด้าน1 ดังนี้

1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา ม่ันคง

ในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ช่ัว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม

ปฏเิสธสิ่งท่ีผิด สิง่ท่ีชั่ว และชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทํา - มีอาชีพ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้

เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทําจนงานสําเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี

จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทํางานเป็น และมีงานทําในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จน

สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

4. เป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทํา

เพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” เช่น งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทําด้วยความมีน้ําใจ

และความเอื้ออาทร

แนวโน้มเด็กและเยาวชนในอนาคต

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคล่ือนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี

และทรัพยากรต่างๆ จากท่ัวทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูล

ข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต แนวโน้มเด็กและเยาวชนในอนาคตจึงควรมีทักษะ และคุณลักษณะ ดังนี้

ทักษะที่จําเป็นของประชากรในศตวรรษที่ 21

ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะสําคัญที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

หรือ 3Rs และ 8Cs ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี้

-3Rs ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (W)Riting และคิดเลขเป็น (A)Rithemetics

-8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ

1 จาก พระบรมราโชบายดา้นการศกึษาในหลวงรชักาลที่ 10, สบืคน้เม่ือ 10 มีนาคม 2563 จาก https://op.chandra.ac.th/

plan//pdf/plan_law%20R10.pdf
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ความตา่งวฒันธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะดา้นความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม

และภาวะผู้นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสือ่สารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

(Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชพี และทักษะการเรยีนรู้ (Career and

Learning Skills) และมีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย (Compassion)

ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นส่ิงที่จําเป็นสําหรับเด็กและเยาวชนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

เป็นอย่างมาก ซ่ึงมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในอดีต เพื่อส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

คุณลักษณะ ค่านิยมร่วม ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ได้กําหนดผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education , DOE Thailand)

โดยมีค่านิยมร่วม ได้แก่ ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค

มีคุณธรรมท่ีเป็นลักษณะนิสัยและคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีเป็นความดีงาม และ 3 คุณลักษณะที่คาดหวัง

หลังสําเร็จการศกึษาแตล่ะระดับ ได้แก่ 1) ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต

เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้

ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ

บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

2) ผู้ร่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เ ป็น ผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิ จิทัล

(Digital Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์

และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี

หรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น

รู้ถูกผิด มีจิตสํานึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ

บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ และได้จําแนกผลลัพธ์

ท่ีพึงประสงค์ตามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดังนี้

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เรียนรู้ มพัีฒนาการ

รอบด้าน

และสมดุล

สนใจเรียนรู้

และกํากับ

ตัวเองให้

รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้

ชอบการอ่าน มีความรู้พ้ืนฐาน

ทักษะและสมรรถนะทางภาษา

การคํานวณ มีเหตุผล มีนิสัย

และสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ

ในความงามรอบตวั

รู้จกัตนเองและผู้อ่ืน มเีป้าหมาย

และทักษะการเรียนรู้ บริหาร

จัดการตนเองเป็น มีทักษะชีวิต

เพื่อสร้างสุขภาวะ และสร้างงาน

ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย

ช้ีนํ าการเรียนรู้ ด้วยตนเอง

มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มี ค ว า ม ร อบ รู้ แ ล ะ รู้ ทั น

การเปล่ียนแปลง เพ่ือพัฒนา

สุขภาวะ คุณภาพชีวิตและอาชีพ



แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570⑦

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทําส่ิงต่างๆ

ท่ีเหมาะสม

ตามช่วงวัย

ได้สําเร็จ

ผู้ร่วม

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

รับผิ ดชอบในการทํ า งาน

ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้ ทักษะ

และสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิ

จิ ทั ล กา ร คิ ดสร้ า ง ส รร ค์

ภาษาอังกฤษ การส่ือสาร และ

ความรู้ดา้นต่าง ๆ

มีทั กษะการทํ างาน ร่ วมกั น

ทักษะการส่ือสาร รอบรู้ทางข้อมลู

สารสนเทศและดิ จิ ทั ล เพื่ อ

แก้ปญัหา การคดิวิจารณญาณคิด

สร้างสรรค์ นําความคิดสู่การ

สรา้งผลงาน

สามารถแก้ปัญหา ส่ือสาร

เชิงบวก ทักษะข้ามวัฒนธรรม

ทักษะการสะ ท้อนการคิด

การวิพากษ์ เพ่ือสร้างนวัตกรรม

และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

พลเมืองที่

เข้มแข็ง

แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตาม

สิทธิและหน้าท่ีของตน โดยไม่

ละเ มิ ดสิทธิ ของผู้อื่ น เป็น

สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม มีจิตอาสา

รกัท้องถ่ินและประเทศ

เช่ือม่ันในความถูกต้อง ยุติธรรม

มีจิตประชาธิปไตย มีสํานึกและ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ

พลเมืองอาเซียน

เชื่ อ ม่ั นในความเท่ า เที ยม

เป็นธรรม มีจิตอาสา กล้าหาญ

ทางจริยธรรมและเป็นพลเมือง

ท่ีกระตือรือร้น ร่วมสร้างสังคม

ท่ียั่งยืน

1.5 กฎหมาย ระเบียบ แผนท่ีเกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560

ซ่ึงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ

การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หน่ึง

เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริม

ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา

ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงอย่างน้อย

ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ การดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ

ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
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การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีวิ นัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้

ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา

ตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ รับการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการศึกษา

ตามความถนดัของตน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดคํานิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกําหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ

และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม

การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้

หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ

การศึกษาสําหรับคนพิการ ให้จัดตั้ งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่ เสียค่าใ ช้จ่าย

และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึง

ถึงความสามารถของบุคคลนั้น

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ไดก้ําหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตัง้แตร่ะดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้าม)ี

ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า

และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

และบูรณาการกัน ต่อมาได้มกีารตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซ่ึงกําหนดให้หน่วยงาน

รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
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โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มั่งคัง่ ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย

รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประ เทศ ความ เท่ า เที ยมและความ เสมอภาคของสั งคม

ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ

จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1) ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์

ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม

ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

จึงไ ด้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี เน้นท้ังการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน

และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสําคัญที่ครอบคลุมท้ังในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์

และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปท่ีสําคัญ

ทั้งในส่วนของการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต

และมีจิตสํานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับต้ังแต่

ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกํากับ

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเน่ืองแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนัก

ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา

แต่ละประเภท

เพื่อให้การขับเคล่ือนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกําหนดแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติข้ึนเพื่อให้เห็นกรอบแนวทางในการดําเนินการท่ีชัดเจนข้ึน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เปน็แผนระดับสองที่จัดทําไว้เพื่อให้บรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์

ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร

4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจทิัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่

9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม

16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม 18) การเตบิโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร

จดัการน้ําทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22) กฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีแผนแม่บท

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ 2 แผนแม่บท ดังนี้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กําหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 1) การสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง

ปฐมวัย 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 5) การส่งเสริม

ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนแม่บทดังกล่าว

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะมีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อยท่ี 2) และ 3)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

เ น้ นทั้ ง ก า ร แ ก้ ไ ขปัญห า ในปั จ จุ บั น และกา ร เ ส ริ มส ร้ า ง แล ะยกระดั บก าร พัฒนากา รศึ กษ า

และการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้

ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้สามารถกํากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเน่ืองแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ

การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ
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ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้

1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึง

พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการ

ดําเนินการแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเก่ียวข้องกับ

องค์ประกอบและปัจจัยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวทุกองค์ประกอบ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองท่ีจัดทําข้ึนเพือ่กําหนดกลไก วธิีการ และข้ันตอนการปฏิรูป

ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม

และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหล่ือมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศ

ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน

กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8)

ด้านส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงาน

เพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3)

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การจ้างงานและ

การสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

พฒันาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติ ให้มี

การดําเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ

การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้มีกลไก

และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน
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รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรงุการจดัการเรยีน

การสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้ เ รียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งน้ีบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 กําหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการ

ท่ีมีความเป็นอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป

นอกจากน้ี การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ

ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดไว้ในด้านต่างๆ เน่ืองด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ

ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียม

และความเสมอภาคของสงัคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพฒันาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้

ปัญหาและความท้าทายที่ สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย

มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาตํ่า ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา

เป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

ยังไม่มีประสิทธิภาพ การกํากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล

เป็นอุปสรรคสําคัญท่ีบั่นทอนประสิทธิผลของการนําประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบท

ของประเทศและของโลกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป

การศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่างๆ เวทีทางวิชาการ

มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทําให้แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

(Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา (Reduce disparity in education)

3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and

competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Improve Efficiency,

agility and good governance) โดยได้กําหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง 1) การปฏิรูป

ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

และกฎหมายลําดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

ทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์
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5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสร้าง

ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

(Digitalization for Educational and Learning Reform)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 5 กิจกรรม

โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเ ม่ือวันที่

7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดําเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิมที่กําหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซ่ึงมีสถานะบรรลุเป้าหมาย

ประจําปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความเส่ียงในการบรรลุ

เป้าหมาย 4 เรื่อง นั้น ได้นํามาดําเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big

Rock จํานวน 6 เร่ือง และประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เร่ืองและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วม

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป

5 กิจกรรมที่กําหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 1)

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่

การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการ

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบนําไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการ

วิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้

ปานกลางอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง ซ่ึงเป็น

พัฒนาทีจั่ดทําโดยคํานงึถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณท์างเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่จะ

ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน บนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน และยังเอื้อ

ประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสําเร็จของแผน เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการและ
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วธิีการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีมุ่งหวังได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

(พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนําด้านสินค้า

เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพ

และความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก หมุดหมายที่ 4

ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน

และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะที่สําคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง

และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ

เหมาะสม หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ํา หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถ

ลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายท่ี 12

ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13

ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานมากท่ีสุด นั่นคือ หมุดหมายท่ี 12 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

หมุดหมายท่ี 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 2) ด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ

พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน

ตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม

เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

หมุดหมายที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนสําหรับยุค

ใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความ

ต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทีม่ีความสามารถ

ในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุง่สู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการ
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เรียนรู้สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย และตัวช้ีวัด

ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่ จําเป็น

สําหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของท้ัง 3 วิชาในแต่ละ

กลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เม่ือสิ้นสุดแผนฯ

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เม่ือสิ้นสุดแผนฯ

เป้าหมายที่ 2 กําลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย

และสามารถสร้างงานอนาคต

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic

Form: WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เม่ือสิ้นสุดแผนฯ

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทํางาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม

ไม่เกินร้อยละ 5 เม่ือสิ้นสุดแผนฯ

กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ

กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัย

ท่ีดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลหญิงต้ังครรภ์ให้

ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี การพัฒนาครูและผู้ดูแล

เด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลท่ีเพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทางาน

ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตาม

หลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และ

โภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับการดําเนินงาน เพื่อให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้

มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพื่อการส่งต่อไปยังสถานศึกษา

และการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ

ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ การดํารงชีวิตและการทํางาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อน

สู่การปฏิบัติ การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงระบบวัดและ

ประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย

1) การแก้ไขภาะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนท่ี

เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2) การ

พัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผน

เส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด 3) พัฒนา

สถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการ

เรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์

ส่วนบุคคลเพ่ือการวางอนาคต ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมี

แนวปฏิบัติในการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทําโดยวิธีรุนแรงท้ังกายวาจา และ

การกลั่นแกล้ง 4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 5) การกระจายอํานาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพิ่มบทบาท

ของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอื้อให้สถานศึกษา

มีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมท้ัง

ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนท่ี ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพื่อ

การศึกษา 6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการการบริหารจัดการและ

ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึก

ประสบการณ์ทางานวิจัยในองค์กรชั้นนํา ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม

ศักยภาพ 7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย

สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพื่อยุติการออก

กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
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องค์การที่ไม่แสวงหากําไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง

สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคําพิพากษา

กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ

ผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเช่ือมโยงความ

ร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน

ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตประจําวัน และการใช้สิทธิในการ

เข้าถึงบริการพื้นฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ

รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพื่อนําทักษะของสมาชิกทีมท่ีหลากหลายมา

ประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกําหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการ

สนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนและพัฒนากําลังคน ทั้ง

ข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตาม

รายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่าจ้าง กําหนด

มาตรการในการผลิตกาลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจําลอง ในสาขาที่จําเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

กลยุทธ์ท่ี 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง

ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้สถาบันการศึกษา

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ

startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพ และพื้นที่เสมือนจริง สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง โดยการสร้างส่ือที่ใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ ส่ือ

ทางเลือกสําหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรท่ีมีข้อจํากัดทาง

เศรษฐกิจให้เข้าถึงส่ือในราคาที่เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม ที่สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษา

นอกระบบและตามอัธยาศัย ต้ังแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสร้างความ

คล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ กําหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนพัฒนา
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ตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การ

พัฒนาเครดิตการฝึกอบรมสําหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชม

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร โดยกาหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนใน

ระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทาข้อมูลและส่งเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย

ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

จุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งน้ี ให้มีการพัฒนาบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความต้องการ

ท่ีซับซ้อน

นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570

เป็นแผนระดับท่ี 2 อกีแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง จัดทําเพื่อเปน็กรอบทิศทางในการ

ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับย้ังภัยคกุคาม เพื่อธํารงไว้ซ่ึงความัน่คงแห่งชาติและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ซ่ึง

มิได้จํากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่าง

ประเทศท้ังทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่ง(ร่าง)นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ เสนอร่างโดย

สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้กําหนดให้มีหมวดประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ หมวดประเด็นความ

มั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ

ชาติ 2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 3) การรักษา

ความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนท่ีชายแดน 4) การรกัษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 5)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 7) การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8) การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 9) การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 10) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 11) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

12) การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 13) การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และหมวดประเด็น

ศกัยภาพความมั่นคง ประกอบด้วย 4 นโยบายและแผนความมัน่คง ได้แก่ 14) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อม

แห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 15) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 16) การบูรณาการข้อมูลด้าน

ความม่ันคง 17) การเสริมสรา้งความม่ันคงเชิงพื้นท่ี
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส

และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ

เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นําไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา

และการเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

ซ่ึงภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเป้าหมาย

ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม

ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศกึษา

เพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กําหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง

กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเดน็ท่ี 11 การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ และประเด็นท่ี 12 การพฒันาการเรียนรู้

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570

ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนท่ีคุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรี

จึงได้มีมติเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 2570 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน

เต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย

7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน

ครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4) การพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนําไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดทําและ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดําเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและ

เผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดําเนินงานและการติดตามผล

โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่างๆ
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 เร่ือง
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย โดยเร่งสร้าง
ความปลอดภัยให้สถานศึกษา ป้องกันสถานศึกษาจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และอ่ืนๆ เร่งปลูกฝัง
ทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนาบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัย ให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ จัดการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ
พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าท่ี
พลเมือง และศีลธรรม จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการ
นําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อ
รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพอย่างเท่า
เทียม 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาสมรรถนะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill 5) การส่งเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล สําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การ
ประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล พัฒนาขีด
ความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและการเปล่ียนแปลงของโลกอนาคต 6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการ
ภาครัฐยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เป็นกลไกหลัก ในการดําเนินงาน การเชื่อมโยงและการแบ่งปันข้อมูล การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้
งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง ปรับปรุง
ระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจําเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่งและสายงานต่าง ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ 7) การขับเคลื่อน
กฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเร่งรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองและแผน
การศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้
รับทราบอย่างทั่วถึง
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศกึษา ซึง่ถือเป็นส่วนสําคัญย่ิง
ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกดา้น ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ บับที่ 13 และแผนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้าน
ประสิทธิภาพ และกําหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ด้านความปลอดภัย

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)
2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่ มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสําหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้ทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้

2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ

3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีเน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบท

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น
โดยใช้การรวมพลังทํางานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน
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รวมทั้ งมีความจงรักภักดี ต่อสถา บันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 นําไปสู่การมีอาชีพ มีงานทํา
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
นําไปสู่การพฒันาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทัง้ส่งเสริมการนําระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา

3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมท้ังบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ

4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน

ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือน

บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพื่อให้ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ท่ีตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป
(Next Normal)

จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จุดเน้นท่ี 1 เร่งแก้ปญัหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)

ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน

จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 - 6 ปี และผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน

และเด็กพิการ ท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ัง

จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
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จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นทีเ่ป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย

ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด

และประเมินผล เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีน (Assessment for learning) เพื่อใหเ้กิดสมรรถนะกับผู้เรยีนทุกระดับ

จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีสูงห่างไกล

และถ่ินทุรกันดาร

จุดเน้นท่ี 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ

จุดเน้นท่ี 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล

ให้กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
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1.6 ผังความเช่ือมโยงของแผนสําคัญต่าง ๆ กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1

ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทฯ 1. ความมั่นคง 11. การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้ 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง

สังคม

21. การต่อต้ านการทุจ ริตและ

ประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี

ผลกระทบต่อความมั่นคง

• การพัฒนาเด็กต้ั งแต่ช่ วงการ

ต้ังครรภ์จนถงึปฐมวัย

•การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

• การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21

• การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย

การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจสังคมและ

สุขภาพ

การป้องกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

แผนการปฏิรูปประเทศ

(ปรับปรุง)

12. ด้านการศึกษา 11.ด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และ สั งคมแห่ งชา ติ

ฉบับที่ 13

หมุดหมายท่ี 12

ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแหง่อนาคต

หมุดหมายท่ี 9

ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และความ

คุ้มครองทางสังคมเหมาะสมเพียงพอ

หมุดหมายท่ี 13

ภาครัฐสมรรถนะสูง

แผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

กลยุทธ์ที่ 1

สง่เสรมิการจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนมี

ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 3

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ที่ 2

เ พ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 4

เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษา

จุดเน้น

สพป.กาญจนบุรี เขต

2

7. ใส่ใจความปลอดภัยในโรงเรียน 2. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 5. เติมเต็มการศึกษาปฐมวัย

8.พากเพียรเรียนประวัติ หน้าท่ีและคุณธรรม 9.เลิศลํ้าผล RT NT O-Net 10. เบ็ดเสร็จกาญจน์ 2

4.ทักษะอาชีพต้องส่งเสริม

6. เด็กกาญจน์ 2 หัวใจประชาธิปไตย

1.น้อมนําพระบรมราโชบาย

3.มุ่ ง เ น้นการสอนแนว (Active

Learning)
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1.7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้ เรียน

(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทดสอบสมรรถนะ 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียงและด้าน

การอ่านรู้เรื่อง ปรากฎผล ดังนี้

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปี

การศึกษา 2564

สมรรถนะ
ผลคะแนนการทดสอบจําแนกตาม

องค์ประกอบ (ร้อยละ)

ระดับผลการทดสอบจําแนกตาม

ความสามารถ
การอ่าน

คํา

การอ่าน

ประโยค

การอ่าน

ข้อความ

รวม 3

องค์ประกอบ

การอ่าน

คํา

การอ่าน

ประโยค

การอ่าน

ข้อความ

รวม 3

องค์ประกอบ

ด้านการอ่านออกเสียง 82.39 77.24 79.36 74.13 ดีมาก ดี ดี

ด้านการอ่านรู้เรื่อง 81.22 75.56 75.84 72.23 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ (National

Test : NT) ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ ปรากฎผล ดังนี้

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563-2564

ความสามารถพ้ืนฐาน
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

เขต

พ้ืนท่ี

ประเทศ ผลต่าง เขตพ้ืนท่ี ประเทศ ผลต่างปี

2563

ด้านภาษาไทย 53.21 47.46 5.75 60.18 - +6.97

ด้านคณิตศาสตร์ 45.97 40.47 5.50 55.65 - +9.68

รวมทุกด้าน 49.59 43.97 5.62 58.25 - +8.66

จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เม่ือเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงข้ึน

ทุกด้าน
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3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (Ordinary

National : O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฏผล ดังนี้

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ี

กับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

จากตารางท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา 2563 กับ

ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาตร์ มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.63 ส่วนวิชาอ่ืนมีคะแนนเฉล่ียลดลงทุกวิชา

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (Ordinary

National : O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฎผลดังนี้

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ี

กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วิชา
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ

ภาษาไทย 57.14 52.82 -4.32 54.96 49.54 -5.42 56.20 50.38 -5.82

คณิตศาสตร์ 29.57 36.20 6.63 28.59 35.85 7.26 29.99 36.83 6.84

วิทยาศาสตร์ 37.84 34.94 -2.90 37.64 33.68 -3.96 38.78 34.31 -4.47

ภาษาอังกฤษ 38.13 34.87 -3.26 38.87 35.46 -3.41 43.55 39.22 -4.33

รวมเฉล่ีย 40.67 39.71 -0.96 40.02 38.63 -1.38 42.13 40.19 -1.94

วิชา
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ

ภาษาไทย 58.98 57.48 -1.50 55.18 52.13 -3.05 54.29 51.19 -3.10

คณิตศาสตร์ 22.72 23.11 0.39 25.82 24.75 -1.07 25.46 24.47 -0.99

วิทยาศาสตร์ 29.89 31.39 1.50 30.17 31.67 1.50 29.89 31.45 1.56

ภาษาอังกฤษ 31.72 27.51 -4.21 34.14 30.79 -3.35 34.38 31.11 -3.27

รวมเฉล่ีย 35.83 34.87 -0.95 36.33 34.84 -1.49 36.01 34.56 -1.45
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จากตารางท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับเขตพ้ืนท่ีในปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา

2564 พบว่า ระดับคะแนนเฉล่ียปี 2564 น้อยกว่าปี 2563 ร้อยละ (-0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงข้ึน

5. ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (Ordinary

National : O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงทดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฏผล

ดังนี้

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ีกับ

ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

จากตารางที่ 5 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นท่ีปีการศึกษา 2563 และ 2564 พบว่า

ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 สูงข้ึนร้อยละ 6.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีค่าเฉล่ียสูงข้ึนทุกวิชา

วิชา
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ

ภาษาไทย 37.12 54.48 17.36 45.22 47.74 2.52 44.36 46.40 2.04

สังคมศึกษา ฯ 33.86 40.30 6.44 36.32 37.45 1.13 35.93 36.87 0.94

ภาษาอังกฤษ 24.19 24.25 0.06 29.73 25.83 -3.90 29.94 25.56 -4.38

คณิตศาสตร์ 18.10 25.00 6.90 26.33 21.83 -4.50 26.04 21.28 -4.76

วิทยาศาสตร์ 28.84 31.09 2.25 33.04 29.04 -4.00 32.68 28.65 -4.03

รวมเฉล่ีย 28.42 35.02 6.60 34.13 32.38 -1.75 33.79 31.75 -2.04
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1.8 สรุปประเด็นสําคัญที่พบจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดังนี้

รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

O

โอกาส

จุดแข็ง

S สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S)

1. ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรมโดยภาพรวมส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา

2. ผู้ปกครองและประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ มีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอื้อต่อ

การพัฒนาการศึกษา

3. มีสถานศึกษาที่สูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอื้อต่อการ

พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพียงพอเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

5. การคมนาคมทางบกสะดวก สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกสถานท่ี เอื้อต่อการบริหารการการศึกษา

6. สถาบันศาสนาให้ความสําคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในรูปของ

“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

T เทคโนโลยี (Technological Component = T)

7. มีการนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างหลากหลายต่อเนื่อง

8. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้ อย่าง

มีประสิทธิภาพ

9. มีระบบเครือข่าย internet ความเร็วสูง และ Social Network ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ด้านต่างๆ ทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยี

E เศรษฐกิจ (Economic Component = E)

10. มีแหล่งกองทุนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีจํานวนเพียงพอ เหมาะสม เอ้ือต่อ

การจัดการศึกษาตามบริบท

P การเมือง (Political Component = P)

11. กฎหมายทั่วไปท่ีมีส่วนเก่ียวกับการศึกษา โดยสรุปภาพรวม เอื้อต่อสภาพการจัดการศึกษา

12. กฎหมายทางการศึกษา โดยสรุปภาพรวมเอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษา
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รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

T

อุปสรรค

จุดอ่อน

S สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S)

1. การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ เนื่องจากติดขัดเร่ืองระเบียบ

และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น ส่ิงเสพติด การทะเลาะวิวาท ความขัดแย้ง คุณแม่วัยใส ส่งผลต่อ

เยาวชนบางกลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษา

T เทคโนโลยี (Technological Component = T)

3. สภาพการผลิต หรือการคิดค้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ต้นทุนสูง ทําให้ไม่สามารถ

จัดหามาใช้ได้เพียงพอกับความต้อการจําเป็น

E เศรษฐกิจ (Economic Component = E)

4. เศรษฐกิจของชุมชน รายได้ของประชาชน โดยรวม อยู่ในภาวะค่อนข้างยากลําบากส่งผลต่อการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา

5. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ช่วยเหลือสนับสนุนทางการศึกษาได้น้อย

P การเมือง (Political Component = P)

6.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคําสั่ง คสช. 19/2560 เรื่องการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ทําให้หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคทํางานซ้ําซ้อน ล่าช้า และ

บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ

7. นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ต้นสังกัด มีจํานวนมาก การขับเคลื่อนนโยบายยากลําบากเป็นภาระ

ในการรายงานบางนโยบายต้องรายงานหลายหน่วยงาน มากช่องทาง
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สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน : 2S4M

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน

S จุดแข็ง

S1 โครงสร้าง/นโยบาย (Structure and policy=S)

1. โครงสร้างภายใน ของ สพท. สายบังคับบัญชา ชัดเจน และการมอบหมายงานสอดคล้องความรู้

ความสามารถ

2. นโยบาย ของ สพท. ชัดเจน ครอบคลุมการขับเคล่ือนคุณภาพ สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ เนื่องจากมา

จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และมีคู่มือปฏิบัติงานครบทุกนโยบาย

3. นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย โครงการ “เพชรเสมา KAN 2” สามารถยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และสร้างขวัญและกําลังใจครู เน่ืองจากเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายชัดเจน มีคู่มือปฏิบัติ

งานครบ และนําผลมาใช้ประกอบการพิจารณาผลปฏิบัติงาน

S2 บริการ (Service and Products)

4. คุณภาพการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการอ่ืน ๆ ระดับดีเย่ียม เน่ืองฝ่าย

บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ และปฏิบัติ จุดเน้น หรือสโลแกน “รวดเร็ว ถูกต้อง ว่องไว ใส่ใจบริการ”

5. โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับพึงพอใจเน่ืองจาก อัตราการเข้าเรียนสูงขึ้น อัตรา

การออกกลางคันลดลง อัตราการเรียนต่อครบทุกคน

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีขวัญและกําลังใจท่ีดี เน่ืองจาก

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสถานศึกษาและสพท.ให้พัฒนาตนเอง เข้ารับการพัฒนา ตามความต้องการ

ตาม ID PLAN ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพเพียงพอ

M1 บุคลากร (Man)

7. บุคลากรในสํานักงานส่วนใหญ่มีความมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเหมาะสมสามารถทํางานเต็ม

ศักยภาพ และมีขวัญและกําลังใจดี เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และมีสวัสดิการและสวัสดิภาพท่ี

ดีเหมาะสม

8. ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ความมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเหมาะสมสามารถทํางานเต็ม

ศักยภาพ และมีขวัญและกําลังใจดี เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และมีสวัสดิการและสวัสดิภาพที่

ดีเหมาะสม
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รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน

S จุดแข็ง

9. การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมาะสม เนื่องจาก สพท.

กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาท่ีดี

10. มีการวางแผนอัตรากําลังอย่างเหมาะสม เน่ืองจาก สพท.และสถานศึกษาให้ความสําคัญ และเพ่ือเกล่ีย

อัตรากําลังอัตราจ้างครูขาดแคลนข้ันวิกฤติและพนังงานราชการไปโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดเกณฑ์

11. มีระบบการส่งเสริมความก้าวหน้าของครูท่ีดีส่งผลให้ครูมีวิทยฐานะจํานวนมากเนื่องจาก สพท.และ

สถานศึกษาให้ความสําคัญและส่งเสริมสนับสนุน

M2 การเงิน (Money)

12. การเบิกจ่ายเงิน ส่วนใหญ่ คล่องตัว รวดเร็วทันกําหนดและเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

เนื่องจาก สพท.และสถานศึกษาวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม

13. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ สพท.และสถานศึกษาเพียงพอ เหมาะสม เนื่องจาก สพท.และ

สถานศึกษามีวิธีการระดมทรัพยากรท่ีดี ทําให้ผู้บริจาคมีจิตศรัทธา

14. การรายงานทางการเงินทันตามกําหนดเนื่องจากมีการกํากับ ติดตามอย่างเป็นระบบ

M3 วัสดุอุปกรณ์ (Material)

15. เคร่ืองอํานวยความสะดวก อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอื้อต่อการทํางานและ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากฝ่ายบริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ

M4 การบริหารจัดการ (Management)

16. มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณรองรับ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้บริหาร

ให้ความสําคัญและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา

17. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการยกระดับผลฤทธ์ิทางการศึกษาประจําปีทุกปีโดยครูและบุคลากรทาง

การศึกษามีส่วนร่วม โดยทุกสถานศึกษาจัดทําแผนรองรับ

18. มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากต้องการปรับปรุง แก้ไข

และพัฒนาการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยเหลือทุกโรงเรียนในการจัดการเรียนการ

สอนของครู

19. การส่งเสริมสนับสนุน การใช้ICT เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

เน่ืองจากผู้บริหารให้ความสําคัญ การใช้ ICT เพ่ือความ “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ” เป็นไปตาม

มาตรฐานสํานักงาน และคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ

20. การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้ใช้ICT เพ่ือการเรียนการสอน เนื่องจากปัญหาครูไม่ครบช้ัน สอนไม่

ตรงสาขาวิชาเอก และ ก้าวทันการเปล่ียนแปลง สู่การศึกษาไทย 4.0

21. การอํานาจ การกระจายอํานาจชัดเจน เหมาะสม ตรงกับความรู้ความสามารถ เน่ืองจากผู้บริหารให้

ความสําคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพื่อลดข้ันตอน
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รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน

W จุดอ่อน

S1 โครงสร้าง/นโยบาย (Structure and policy)

1. หลักเกณฑ์การประเมินนโยบาย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บางประเด็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปธรรม

เพิ่มข้ึน

S2 บริการ (Service and Products)

-

M1 บุคลากร (Man)

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสอนไม่ตรง

3. อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมเกินเกณฑ์ท่ี กคศ. กําหนด เน่ืองจากไม่

สามารถเกล่ียจากโรงเรียนเกินเกณฑ์มีตัวไปโรงเรียนขาดเกณฑ์ได้

4. การสรรหา การบรรจุแต่งต้ังค่อนข้างล่าช้าไม่ทันตามความต้องการเน่ืองจาก ผู้มีอํานาจบรรจุแต่งตั้งรวบ

อํานาจไว้ระดับจังหวัด

M2 การเงิน (Money)

5. งบประมาณที่ สพท.ได้รับล่าช้าและไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจ เนื่องจากมี

การเปล่ียนแปลงนโยบาย

M3 วัสดุอุปกรณ์ (Material)

6. วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่มีคุณภาพและล้าสมัยเน่ืองจากคุณลักษณะท่ีกําหนด

และวิธีการจัดหาไม่เอ้ือตามความต้องการ

M4 การบริหารจัดการ (Management)

7. แหล่งเรียนรู้ภายในและห้องสมุดไมเ่อ้ือต่อการให้บริการ เน่ืองจากขาดการจัดการความรู้ท่ีดี บุคลากรไม่

เห็นความสําคัญ เรียนรู้เฉพาะหน้า จาก internet และ Social network

8. ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา สนองความต้องการ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น

ฐานข้อมูลกลาง

9. บุคลากรยังขาดความรู้และไม่เห็นความสําคัญในการนําการวิจัยและพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน และ

การบริหารจัดการศึกษา
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ส่วนท่ี 2

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายผู้เรียน

ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของ

ประเทศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 จึงได้กําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ

กลยุทธ์ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

วิสัยทัศน์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาครูสู่มืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่

ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C)

เป้าประสงค์หลัก

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติ

หน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและและมีคุณลักษณะตาม

ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัย

ยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและ

ทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์

2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรค

อบุัติซํ้า

3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภยั และจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ

4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อความปลอดภัยของ

ผู้เรียน

ตัวช้ีวัด

ท่ี ตวัช้ีวดั หน่วยนับ
คา่เป้าหมาย (ปี)

ระดบั
2566 2567 2568 2569 2570

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ

และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ทุกรูปแบบ และทุกประเภท

ร้อยละ 80 85 90 95 100
สพฐ./

สพท./รร.

2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ี มีการประเมิน

ความเส่ียง และมีแผน/มาตรการ กิจกรรม

ในการสร้ า งความตระหนั กรู้ (Safety

Awareness) หรือทักษะในการรบัมือด้านความ

ปลอดภัย (Safety Action) ทุกรูปแบบ และมี

การดําเนนิการตามแผนอย่างเป็นระบบ

ร้อยละ 80 85 90 95 100

สพฐ./

สพท.
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แนวทางการพัฒนา

ท่ี แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

1 สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เพ่ือสามารถดําเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่าง

ถูกต้อง

สพท. / รร.

2 พฒันาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึ กษา ให้ ไ ด้ รั บคว ามปลอด ภัยจากภั ยทั้ ง 9 รู ปแบบ และพร้ อมป รับตั ว

ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู

เ พ่ือ ส่ือสารกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้

Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบั ติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ ผู้ เ รียน

อาจต้องเผชิญ และส่งเสริมการเช่ือมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน

ภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที

สพท. / รร.

3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัยสําหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โดยการ สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบของ

สถานศึกษาใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภยั

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สพท. / รร.

4 ส่ ง เสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่ วมมือกับหน่วยงานภาคี เครือข่ าย

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้นเ พ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน

ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว

สพท.

5 ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทําแผนบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

รวมถึงแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)

และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพืน้ท่ี

สพท.

6 ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ

เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สพฐ. (สน.)

7 จัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือการซักซ้อม ในการรับมือกับ

ภั ยพิ บั ติ แ ละ ภัยคุ กคามรู ปแบบต่ า ง ๆ (Safety Action) ที่ ผู้ เ รี ยนอ าจต้ อ ง เ ผชิญ

และมีแผน/มาตรการในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่

เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพืน้ท่ีปลอดภัย

สพท.
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กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน

จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน

3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

4. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้

ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตัวช้ีวัด

ท่ี ตัวช้ีวดั หนว่ยนับ
คา่เป้าหมาย (ปี)

ระดับ
2566 2567 2568 2569 2570

1 อั ต ร า ก า ร เ ข้ า เ รี ย น สุ ท ธิ

ร ะ ดับ มั ธยมศึ กษาตอน ต้น

สังกัดสํานักงาคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

รอ้ยละ 70 70 70 70 70 สพฐ.

2 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน

เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษา หรือได้รับการศึกษา

ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม

ร้อยละ 80 85 90 93 95 สพฐ./

สพท./

รร.

3 จํ า น ว น ข อ ง ผู้ เ รี ย น ท่ี เ ป็ น

ผู้ พิ ก า ร ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส

ได้รับการศกึษาทีเ่หมาะสม ตาม

ความจําเป็นและศักยภาพ

คน ไม่นอ้ย

กว่า

2,000,00

0

คน/ปี

ไม่น้อย

กว่า

2,000,000

คน/ปี

ไม่นอ้ย

กวา่

2,000,00

0 คน/ปี

ไม่น้อย

กวา่

2,000,0

00 คน/

ปี

ไม่น้อย

กวา่

2,000,00

0 คน/ปี

สพฐ./

สพท./

รร
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ท่ี ตัวช้ีวดั หนว่ยนับ
คา่เป้าหมาย (ปี)

ระดับ
2566 2567 2568 2569 2570

4 จํานวนของผู้ เรียนที่ เ ป็นผู้ มี

ความสามารถพิเศษ ได้รับการ

สง่เสริมศักยภาพท่ีเหมาะสม

คน ไม่น้อย

กว่า

20,000

คน/ปี

ไม่น้อย

กว่า

20,000

คน/ปี

ไม่น้อย

กวา่

20,000

คน/ปี

ไม่น้อย

กวา่

20,000

คน/ปี

ไม่น้อย

กวา่

20,000

คน/ปี

สพฐ./

สพท./

รร.

5 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า

มี การ นําข้ อมู ลสารสน เทศ

มาใช้ในการรับและให้บริการ

การศกึษา รวมถึงการส่งตอ่ผู้เรียน

ระดับปฐมวัย และการศึกษา

ข้ันพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

รอ้ยละ 90 93 95 98 100 สพฐ./

สพท.

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่ จัด

การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

เหมาะสมกับผูเ้รียน

รอ้ยละ 70 75 80 80 80 สพฐ./

สพท.

แนวทางการพัฒนา

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

 การสนบัสนนุโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการ

และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียน

ออกจากระบบการศึกษา

สพฐ. (สนผ.)

2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเน่ือง ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

ท่ีเกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

สพฐ. (สนก. , สนผ. ,

สอ.) / สพท. / รร.

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี เทคโนโลยี ดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาส

ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

สพฐ. (สทร. , สนผ.) /

สพท. / รร.
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน โดยบุคคล ครอบครั ว

(Home School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ

ในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

สพฐ. (สนผ.) / สพท.

5 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพื่อช่วยเหลือ

เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษา

ด้วยรปูแบบท่ีเหมาะสม

สพฐ. (สนผ.)

6 กําหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับ

ท่ีสูงขึ้น หรือมีทักษะอาชีพในการดํารงชีวิต

สพฐ. (สนผ. , ศป.สพฐ.)

7 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่ งอํานวยความสะดวก

สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมท้ังกระบวนการวัดและประเมินผล

ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ

สพฐ. (สศศ.)

 ดูแล ส่งเสรมิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน

8 จัดการศึกษาให้ผู้ เ รียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ

สพฐ. (สบว. , สวก.) /

สพท. / รร.

9 สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ท่ี

หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึง

การศึกษา การเรียนรู้ และมีพื้นฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่า

เทียม

สพฐ. (สทร. , สวก. ,

สนผ. , สพก.จชต.) /

สพท. / รร.

10 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ

ชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นสามารถ

พึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

สพฐ. (สศศ.)

11 สง่เสริมสนับสนนุการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมใหมี้คุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน สพฐ. (สศศ.) / สพท. / รร.

12 จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสําหรับผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมลํ้า

ทางการศึกษา

สพฐ. (สนผ.)

 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงสถานศกึษาท่ีมคีุณภาพทุกพ้ืนท่ี

13 จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรท่ีจําเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร

แก่สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนท่ีเกาะ

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สพฐ. (สนผ.) / สพท.

14 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

ให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้

อย่างมีคุณภาพ

สพฐ. (สนก.) / สพท. /

รร.
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กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. เด็กปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน มีพัฒนาการสมวยั

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้า ท่ี

อย่างมีความรับผิดชอบ

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้อง

กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชีย่วชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ รวมท้ังจิตวญิญาณความเป็นครู

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความ

ถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)

ตัวช้ีวัด

ท่ี ตัวช้ีวัด หนว่ยนบั
ค่าเป้าหมายปี 2570

ระดับ
2566 2567 2568 2569 2570

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ

และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 80 80 80 80 80 สพท./

รร.

2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการ

เรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริม

พหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือคัดกรอง/

สํารวจแวว/วดัความสามารถความถนดัของผู้เรียน

ร้อยละ 30 35 40 50 60 สพท.
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนว่ยนบั
ค่าเป้าหมายปี 2570

ระดับ
2566 2567 2568 2569 2570

3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด

และความสนใจของผู้เรียน

ร้อยละ 60 70 80 90 100 สพท.

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning) และมีการวัดและประเมินผล เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Assessment For

Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม

การเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล (PersonalizedLearning)

ร้อยละ 50 55 60 65 70 สพท.

5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการ

สมวัย ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม

และสติปญัญา

ร้อยละ 80 80 80 80 80 สพท./

รร.

แนวทางการพัฒนา

ท่ี แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

 คุณภาพผู้เรียน

1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์

สงัคม และสติปัญญา

สพท. / รร.

2 ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจดัการศึกษาให้ผูเ้รยีนมีความรู้

มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี

มี วินัย มีความ รักในสถาบันห ลักของชาติ ยึดมั่ น การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนําพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ

สพท. / รร.

3 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเคร่ืองมือคัด

กรอง /สํารวจแวว /วัดความสามารถ ความถนดั สถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ี้หลากหลาย

ตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้รยีนให้เต็มตามศักยภาพ

สพท. / รร.
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

4 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความถนัดและ

ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบท

พื้นท่ี ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

สพท. / รร.

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีดิจิทลั และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

เชื่อมโยงสู่อาชพีและการมีงานทํา มีทักษะอาชพีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

สพท. / รร.

6 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีนําไปสู่ Digital Life

& Learning

สพท. / รร.

7 สง่เสริมใหน้ักเรียนนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวติประจําวันและหารายไดร้ะหวา่งเรียน สพท. / รร.

8 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม

สพท. / รร.

 คณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น

สพท. รร.

10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

สพท. รร.

11 พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิ บัติการแบบ

Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น

สพท.

 หลักสูตรและอืน่ ๆ

12 พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสตูร

สถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency

Building , Creative Education

สพท. / รร.

13 พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สพท. / รร.

14 พัฒนาระบบคลังขอ้สอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพื่อให้บริการ

แก่สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์

สพท. / รร.

15 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน

สพท. / รร.
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

16 พัฒนาและส่งเสรมิใหม้ีแพลตฟอรม์การจดัการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนา

ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สําหรับ

ผู้เรียนทุกช่วงวัย

สพฐ. (สทร.)

17 บรูณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทํา

ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน

สพท. / รร.

18 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษา

พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและ

กระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศ

การศึกษา และการสอนงานของครพูีเ่ลี้ยงในสถานศึกษา

สพท. / รร.

19 สง่เสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลาง

ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชพ้ืน้ท่ีเป็นฐาน

สพท. รร.

20 พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active

Learning) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

สพฐ. (ศนฐ.)

ศบศ. สนบัสนุน

21 พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษา

และการพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับ

ลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง

สพฐ. (ศนฐ.)

ศบศ. สนบัสนุน

กลยุทธ์ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

มีการนําระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

มีระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

มีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอัตรากําลังและงบประมาณ ท่ีมีประสทิธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
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5. สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนคุณภาพได้รับ

การพัฒนาประสทิธิภาพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท

ตัวช้ีวัด

ท่ี ตัวช้ีวดั หนว่ยนบั
คา่เป้าหมาย (ปี)

ระดับ
2566 2567 2568 2569 2570

1 ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน/

หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอก ในการบริหาร

จดัการและการให้บริการการศึกษา

ร้อยละ 80 85 90 95 100 สพท.

2 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการก าร ศึกษา ข้ันพื้ น ฐ าน

มีการพัฒนาบริหารจัดการ และการให้บริการ

การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละ 80 85 90 95 100 สพท.

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกัน

คุณภาพภายในระดับดีเลิศข้ึนไป

ร้อยละ 76 77 78 79 80 สพท.

4 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพท่ีมีการบริหาร

จัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้

สําเร็จตามเป้าหมาย

ร้อยละ 80 85 90 95 100 สพท.

แนวทางการพัฒนา

ท่ี แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนําระบบข้อมูล

สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

1 พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน

(ปพ. Online/ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก/พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา/

สพท. / รร.
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นักเรียน ครู

และบุ คลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุ ภัณฑ์ ))/ด้ านบุ คลากร)

และการให้บริการอื่น ๆ

2 พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมท้ัง สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน พัฒนาบุคลากร

ให้มีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน

ICT และการพัฒนา Software) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สพฐ. (สทร. , สนผ.)

3 สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดี

สําหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซํ้าซ้อนของ

ระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล

สพท. / รร.

4 จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการ

ของการดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาให้ครบถ้วน

โดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพื่อรองรับการทํางาน

และการจัดการเรียนการสอน

สพฐ. (สทร.)

5 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สพฐ.

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหาร

จัดการท่ีได้มาตรฐาน

6 จัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา

ท่ีเกิดข้ึน โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant)
สพฐ. (สนผ.)

7 ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สพฐ. (สนผ. , สวก.)

8 ปรับจํานวนเงินข้ันต้นและจัดสรรให้แก่สถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาให้เหมาะสม

กับสภาพปัจจุบัน
สพฐ. (สนผ.)

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ

ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

9 ปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง สพฐ. (กพร.)

10 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล สพฐ. (สน. , สพร.)
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

11 จัดกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งข้าราชการ

พลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างรายปี (ครู อัตราจ้าง , นักการภารโรง ,

ธุรการโรงเรียน , พี่เล้ียงเด็กพิการ) และอ่ืน ๆ

สพฐ. (สพร.)

12 เสริมสร้างขวัญกําลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคลากร
สพท. / รร.

13 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ท่ีสอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน
สพฐ. (สทร. , สพร. ,

ศบศ.)

14 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม

และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
สพท.

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

15 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบรูณาการการใช้ทรัพยากร

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยี

เข้ามาสนับสนนุ

สพท. / รร.

16 ส่งเสรมิทุกภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนบัสนนุทรพัยากร (มาตรการทาง

ภาษี บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก)
สพท. / รร.

17 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา

จากภาคส่วนต่าง ๆ
สพท. / รร.

18 บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/

Data Catalog) ท้ังในและนอกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สพฐ. (สทร. , สนผ.)

 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท

19 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบรบิทของพืน้ท่ี
สพท. ในพื้นท่ี

20 บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

ในการจัดการศึกษา
สพท. / รร.

21 ขยายผลนวัตกรรมท่ีใชใ้นการบรหิารจดัการศึกษาจากพื้นท่ีนวตักรรมการศึกษาสู่พื้นท่ีอื่น ๆ สพฐ. (สบน. , สนก.)
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

 สถานศึกษาอื่น ๆ

22 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี

โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และมธัยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถดํารงอยู่ได้

อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) สถานศึกษาตามโครงการพระราชดําริ

สพท. / รร.
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แผนงาน/โครงการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัด

การศึกษาให้ผู้เรียนมีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ก.ส่งเสริมฯ

2. เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 ก.ส่งเสริมฯ

กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษา

ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและ

คุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ก.ส่งเสริมฯ

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวให้มี

คุณภาพ

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 ก.ส่งเสริมฯ

3. จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ส่งเสริม

และสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่

การศึกษาต่อและการมีงานทํา

15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 ก.ส่งเสริมฯ
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษ

ท่ี 21

1. เด็กดีศรีกาญจน์ 2 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ก.ส่งเสริมฯ

2. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ก.ส่งเสริมฯ

3. พัฒนาศักยภาพสภานักเรียนสู่ความเข้มแข็ง ตามระบอบ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 ก.ส่งเสริมฯ

4. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 ก.ส่งเสริมฯ

5. โครงการยกคุณภาพการศึกษาของศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 1

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 ก.นิเทศฯ

6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 2 เป็นฐาน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ก.นิเทศฯ

7. Active Learning’s THAMAKA3 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ก.นิเทศฯ

8. ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพ ศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 4

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ก.นิเทศฯ

9. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียนท่ามะกา 5

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ก.นิเทศฯ
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษ

ท่ี 21

10. การพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนด้วยกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ตามแนว Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในศูนย์

ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 1

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ก.นิเทศฯ

11. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 2

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ก.นิเทศฯ

12. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

พนมทวน 3

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ก.นิเทศฯ

13. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 1

35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 ก.นิเทศฯ

14. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 2

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ก.นิเทศฯ

15. AL to EF การจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนคุณภาพ ศูนย์

ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 3

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ก.นิเทศฯ

16. ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 ก.นิเทศฯ

17. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ก.นิเทศฯ

18. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้

นักเรียนมีสมรรถนะการอ่านการเขียนตามช่วงวัย

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ก.นิเทศฯ
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษ

ท่ี 21

19. การนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ก.นิเทศฯ

20. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 ก.นิเทศฯ

21. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ

ประถมศึกษา

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ก.นิเทศฯ

22. ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ก.นิเทศฯ

23. พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 ก.นิเทศฯ

24. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. ก.นิเทศฯ

25. พัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ก.นิเทศฯ

26. พัฒนาโรงเรียนแกนนําเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ก.นิเทศฯ

27. ขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 ก.นิเทศฯ

28. พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 24,780 24,780 24,780 24,780 24,780 ก.นิเทศฯ

29. จัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 ก.นิเทศฯ

30. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My

School Project)

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 ก.นิเทศฯ
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษ

ท่ี 21

31. พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ก.นิเทศฯ

32. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ก.นิเทศฯ

33. ขับเคล่ือนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 ก.นิเทศฯ

34. พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 ก.นิเทศฯ

35. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียน ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

43,890 43,890 43,890 43,890 43,890 ก.นิเทศฯ

36. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 ก.นิเทศฯ

37. โครงการการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาต่างประเทศ

51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 ก.นิเทศฯ

กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษา

1. การให้ความรู้กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และความผิดทางวินัยตลอดจน

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

- - - - - ก.กฎหมาย

2. กฎหมายน่ารู้เพ่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ก.กฎหมาย

3. ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผนงาน/โครงการของ สพป./สถานศึกษา

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 หน่วย ตสน.

4. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ก.DLICT
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570

กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษา

5. พัฒนาบุคลากรโรงเรียนเชิงปฏิบัติการด้านการ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และปรับปรุง

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ก.อํานวยการ

6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มอํานวยการ 83,280 83,280 83,280 83,280 83,280 ก.อํานวยการ

7. ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีไทย

104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 ก.อํานวยการ

8. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน

การเงิน บัญชี และพัสดุ

31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 ก.การเงิน

9. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน

บุคคล

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ก.บุคคล

10. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตําแหน่ง

ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ก.บุคคล

11. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 293,000 293,000 293,000 293,000 293,000 ก.พัฒนาฯ

12. เพชรเสมากาญจน์ 2 58,875 58,875 58,875 58,875 58,875 ก.พัฒนาฯ

13. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบาย

และแผน

24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 ก.แผน

14. การจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

257,500 257,500 257,500 257,500 257,500 ก.แผน

รวมท้ังส้ิน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
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ส่วนท่ี 3

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 จัดทําข้ึนเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทําแผนของสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมาย

ในปี พ.ศ. 2570 โดยเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และเพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงกําหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในความเป็นมา

และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับนโยบายและแผนท่ีสําคัญอื่น ๆ เพือ่ใหเ้กิดการรบัรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

2. เน้นยํ้าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ให้ความสําคัญในการพิจารณาแผนพฒันาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกําหนดนโยบาย แผนงานและกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน

3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี

เขต 2 เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบาย มาตรการและโครงการท่ีเป็นรูปธรรม สําหรับการดําเนินงาน

ในแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติ งาน โดยหน่ วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง

ตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเป็นระบบ
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ทั้งน้ี แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับน้ี ได้กําหนดเป้าหมายภาพรวมและตัวชี้วัดปลายทาง

ในปี 2570 มีจํานวนตัวชี้ วัด ค่าเป้าหมาย ท่ีหน่วยงานในสังกัด สามารถนําไปกําหนดแผนปฏิบั ติการ

ในการขับเคลื่อนให้เหมาะสมในแต่ละปี และสามารถนําแนวทางพัฒนาที่กําหนดไว้ ไปเลือกปรับใช้ตามบริบท

ของหน่วยงาน เพื่อใหบ้รรลุค่าเป้าหมายภายในปี 2570 ต่อไป

เง่ือนไขความสําเร็จ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 มีเงื่อนไขความสําเร็จ ดังนี้

1. ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีมีจุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป

2. ดําเนินการความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ

3. หน่วยงานทุกระดับมีแผนและกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพื้นฐานดังกล่าว โดยมีการกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ และกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม

4. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ

อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และนําเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้เพิม่ประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรพัยากรดังกล่าว

5. การดําเนินการของหน่วยงานทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น

ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสําคัญในการบริหารจัดการ

การติดตาม การประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานและการทํางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ผ่านระบบการติดตาม

ประเมินผลท่ีทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี

6. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

ทั้งหนว่ยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนุนการดําเนนิงานตามแผนและขับเคล่ือนเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผดิชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือท่ีชัดเจน

7. หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดําเนินการตาม
บทบาทของสถานศึกษา นําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ไปพิจารณาจัดทําหรือปรับเปลี่ยนแผนท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนอื่นๆ ท่ี
สอดคล้องกับแผนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

*******************************************************



ภาคผนวก



คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ท่ี 366 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566 - 2570
และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

……………………………………………………..
ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ท่ี
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ .ศ .2561-2580) น โ ย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตัวชี้วัดความสําเร็จต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางการปฏิบัติและใช้เป็น
เคร่ืองมือในการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นในระหว่าง
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมนาน่า รึสอร์ท ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
3. นายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
4. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย และให้คําปรึกษาในการจัดทํา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2566 -
2570 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อการดําเนินงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์

2. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
3. นายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ
4. นายนคร มากมีทรัพย์ ผู้แทน กตปน. กรรมการ
5. นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้แทน กตปน. กรรมการ
6. นายยุทธนา เหง่ียมจุล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอ

ท่ามะกา
กรรมการ

7. นายวิชา จุลทรักษ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอ

พนมทวน
กรรมการ

 



8. นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอห้วย

กระเจา
กรรมการ

9. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 1 กรรมการ
10. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 2 กรรมการ
11. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 3 กรรมการ
12. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 4 กรรมการ
13. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5 กรรมการ
14. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 1 กรรมการ
15. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 2 กรรมการ
16. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3 กรรมการ
17. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 1 กรรมการ
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 2 กรรมการ
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 3 กรรมการ

20. นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ

21. นายแมน คําวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ

22. นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กรรมการ

23. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ

24. นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ

25. นางสาวอุบลศรี ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรฯ กรรมการ

26. นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ

27. นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่ม DL-ICT กรรมการ

28. นางสาวพันวนาพัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

29. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

30. นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

31. นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

32. นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

33. นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

34. นางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

35. นางสาวจริมจิต สร้อยสุมทร ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

36. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

37. นางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

38. นางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

39. นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

40. นางสาวเบ็ญจา กากะนิก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

41. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

42. นางสาวชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ กรรมการ



43. นางสาวธมนต์อร ทองยัง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ กรรมการ

44. นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

45. นางนงนุช ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรรมการ

46. นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ

47. นางไข่มุก มีแสง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

48. นางลักขณา หมดทุกข์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

49. นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

50. นายศุภภัทร์ สาดา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

51. นางสาวศศิพร ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ

52. นางสาวศศิวรรณ ดอกชะเอม นักจิตวิทยา กรรมการ

53. นางสาวหทัยรัตน์ สีรานันท์ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ

54. นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ

55. นางสาวหทัยทิพย์ มณฑาทัศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ

56. นางสาวอุมาพร วิเศษสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

57. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

58. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

59. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

60. นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

61. นายวันรุ่ง พาสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทําหน้าท่ี 1. นําเสนอกิจกรรม/โครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
3. วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตาม

กระบวนการของการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผน
ปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับสมบูรณ์)

3. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1.นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
2.นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
3.นางสาวธนันธร ศรีลาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
4.นางสาววรัญญา เพ็งจันทร์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการและเลขานุการ



ทําหน้าที่ จัดทําทะเบียนและรับรายงานตัวผู้เข้าประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณปี พ.ศ.2566

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารประกอบการประชุม

1.นายเจษฎา ตันธนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ประธานกรรมการ
2.นายรุ่ง เนื้อแตงเย็น พนักงานธุรการ ส.4 กรรมการ
3.นายสุทัศน์ ภู่เจริญ พนักงานธุรการ ส.4 กรรมการ
4.นายสมพงษ์ เหรียญทอง พนักงานธุรการ ส.4 กรรมการ
5.นางสาวกมลชนก เสือผู้ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดเตรียมสถานท่ีและเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์/วิทยากร
1.นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
2.นายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
3.นางสาวแพรวนภา โคกแก้ว นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
4.นางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ
5.นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ พิธีกรดําเนินการ และจัดลําดับข้ันตอนให้เรียบร้อยเหมาะสม

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ
1.นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ
2.นางสาวสุลี สุกใส นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กรรมการ
3.นางสาวสุภาณี บัวงาม นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กรรมการ
4.นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ กรรมการ
5.นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป

สั่ง ณ วันท่ี 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2



ท่ีปรึกษา
นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

รวบรวม / เรียบเรียง

นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นายวันรุ่ง พาสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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