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สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา 

1. สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กลาวถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไววา การศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ 
กันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ  สังคม การสื่อสารและการ 
เรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส  
ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ  กอปรกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560- 2574) แผนปฏิบัติ 
ราชการ 4 ป และแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) 
ไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอประชากรวัยเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและ 
มีคุณภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตรอยเอ็ดเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลงวันท่ี 17 สงิหาคม 2553 ลําดับท่ี 42 ไดแกจังหวัด 
รอยเอ็ด ทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด รวม 20 อําเภอ จํานวน 60 โรงเรียน ใหสามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือ 
บริการประชาชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเนนและเปาหมาย 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความตองการของชุมชนและของ
ประชาชนจังหวัดรอยเอ็ด บริหารจัดการในรปูแบบองคคณะบุคคลบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
กระทรวงศึกษาธิการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 28 สงิหาคม พ.ศ.2561 ดังนี้ (1) กลุมอํานวยการ (2) กลุม 
นโยบายและแผน (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) กลุมบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย (5) กลุมบริหารงานบุคคล (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (9) หนวยตรวจสอบภายใน และ (10) 
กลุมกฎหมายและคดี 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันท่ี   17 
กุมภาพันธ 2564  กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
จํานวน 62 เขต กําหนดใหลําดับท่ี 42 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ประกอบดวยทองท่ี 
จังหวัดรอยเอ็ด ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองรอยเอ็ด และใหสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเดิม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2553  
และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ประกาศ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ ใหไป
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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2. สถานท่ีตั้ง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  (The Secondary Educational Service Area Office 

27) ตั้งอยูเลขท่ี 46 ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท  : 0-4351-5369, 0-4351-5657     โทรสาร : 0-4351-5657, 0-4351-2414 
เว็บไซตสํานักงาน  :  ww.secondary27.go.th           E-mail  address :secondary27@secondary27.go.th 

3. สถานศึกษาในสังกัด
1. โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
2. โรงเรียนขัติยะวงษา อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
3. โรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
5. โรงเรียนสตรีศึกษา 2 อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
6. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 
7. โรงเรียนธงธานี อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 
8. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 
9. โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 
10. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด
11. โรงเรียนโคกลามพิทยาคม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
12. โรงเรียนดูนอยประชาสรรค อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
13 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 
14. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 
15. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 
16. โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 
17. โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 
18. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
19. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
20. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
21. โรงเรียนเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
22. โรงเรียนขวาววิทยาคาร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
23. โรงเรียนทามวงวิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
24. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
25. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
26. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
27. โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
28. โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
29. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
30. โรงเรียนโพนทองวิทยายน อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
31. โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
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32. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
33. โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 
34. โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 
35. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ อําเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
36. โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ อําเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
37. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด 
38. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล    อําเภอสวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
39. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อําเภอสวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
40. โรงเรียนชางเผือกวิทยาคม อําเภอสวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
41. โรงเรียนหินกองวิทยาคาร อําเภอสวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
42. โรงเรียนทุงหลวงพลับพลาไชย อําเภอสวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
43. โรงเรียนหัวโทนวิทยา อําเภอสวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
44. โรงเรียนทรายทองวทิยา อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 
45. โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 
46. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ     อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
47. โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค   อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
48. โรงเรียนเหลาหลวงประชานุสรณ  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
49. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
50. โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม อําเภอปทุมรัตต   จังหวัดรอยเอ็ด 
51. โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค อําเภอปทุมรัตต   จังหวัดรอยเอ็ด 
52. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อําเภอเมืองสรวง  จังหวัดรอยเอ็ด 
53. โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค     อําเภอเมืองสรวง  จังหวัดรอยเอ็ด 
54. โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
55. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย อนุสรณ”    อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

56. โรงเรียนหนองหม่ืนถานวิทยา     อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
57. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อําเภอพนมไพร  จังหวัดรอยเอ็ด 
58. โรงเรียนน้ําใสวรวิทย อําเภอพนมไพร  จังหวัดรอยเอ็ด 
59. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย อําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด 
60. โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี อําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด 
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4. แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีบริการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

5. อํานาจหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.  
2553 กําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้  

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน  

2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด  
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและองคกร ปกครอง

สวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ

หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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6. โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

การบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

คณะกรรมการติดตาม  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุม 
อํานวยการ 

กลุม 
บริหารงานบุคคล 

กลุม 
นโยบายและแผน 

กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย

กลุมนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา

สถานศึกษา 
60 โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน

้  

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษารอยเอ็ด

รองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

กลุมสงเสริมการจัดการ 
ศึกษาทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคด ี



หนา้ | 6 

7. จํานวนบุคลากร
7.1 จํานวนขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

  สายผูบริหาร 
   กลุมงาน  

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
ผอ. สพม.รอ 1  -  1 
รองผอ.สพม.รอ 3  - 3 
กลุมอํานวยการ 1 4 5 
กลุมบริหารงานบุคคล 1 7 8 
กลุมนโยบายและแผน 2 5 7 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา - 7 7 
กลุมบริหารงานการเงินสินทรัพย 1 6 7 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2 12 14 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 2 2 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1 - 1 

กลุมกฎหมายและคดี 1 1 2 
หนวยตรวจสอบภายใน 1 1 2 
พนักงานราชการ 1 4 5 
ลูกจางประจํา 2 1 3 
ลูกจางชั่วคราว 3 1 4 

รวม 20 51 71 

7.2 จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

สายงาน จํานวน (คน) 

- ผูอํานวยการสถานศึกษา 49 

- รองผูอํานวยการสถานศึกษา 49 
- ครูผูสอน 2,271 

- พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 85 
- ลูกจางประจํา 51 

- ลูกจางชั่วคราว 393 
รวม 2,898 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 10 มิถุนายน 2565   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
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8. ขอมูลนักเรียน
ตารางท่ี 1 ขอมูลจํานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน/หองเรียน 

ชาย หญิง รวม หองเรียน 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 3,723 4,119 7,842 241 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 3,629 3,928 7,557 233 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 3,506 4,108 7,614 238 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 10,858 12,155 23,031 712 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 2,942 4,086 7,028 224 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 2,873 4,015 6,888 219 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 2,622 3,856 6,478 219 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,437 11,957 20,394 662 

รวมท้ังส้ิน 19,295 24,112 43,407 1,374 

แผนภูมิท่ี 2 ขอมูลจํานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 10 มิถุนายน 2565   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
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9. ผลการดําเนินงานท่ีผานมา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มุงพัฒนาใหนักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด 

ในตน มีความรูและทักษะการอานเขียนและคิดคํานวณท่ีเขมแข็งซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูและการ  
ดํารงชีวิตในอนาคตและไดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใช ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
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10. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดวิเคราะหความสอดคลองของแผนในระดับตาง ๆ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ในการแบงแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแก  
แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช

เปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย
ดังกลาว  

แผนระดับท่ี 2 หมายถึง แผนซ่ึงเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพ่ือบรรลุ ตามเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปดวย แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดบัชาติวา
ดวยความม่ันคงแหงชาติ  

แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทําข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือถายทอดเปาหมายและประเด็นการพัฒนาของ
แผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ ซ่ึงรวมถึง 
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติการดาน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจําป  ซ่ึงวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเก่ียวของกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดังนี้  

2.1 แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

2.1.1 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก) 
2.1.1.1 เปาหมาย 

1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การปรบัเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย

2.1.1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุน 

มนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและเสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ 
ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

2.1.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
2.1.2.1 เปาหมาย 
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร  



หนา้ | 10 

การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
2.1.2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ดวย 
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 5 
รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน 
และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงการสนับสนุนคาใชจายดังกลาวเปนการสรางความเปนธรรมในการ
เขาถึงบริการการศึกษา สําหรับผูมีรายไดนอยและ กลุมผูดอยโอกาสท่ัวประเทศ รวมท้ังการสรางโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง 
และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการศึกษา
ดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสราง
ความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

2.1.3 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (รอง) 
2.1.3.1 เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
2.1.3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ 
เสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาว
สอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
แผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายา
เสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไข
ปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทย มีความม่ันคงในระยะยาวตอไป  

2.1.4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
2.1.4.1 เปาหมาย 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.4.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ใหมี 
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ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตาน
การทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวม ในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร คร ู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริตและปองกันการทุจริต 
ทุกรูปแบบ  

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
    2.2.1.1 ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก)  
       1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

       เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

   เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความ  
สามารถของพหุปญญาดีข้ึน  

             การบรรลุเปาหมาย    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให
ผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม  ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง 
พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึง
แนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู   เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียน
การสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดาน
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน 
(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรรมคุณภาพ ท่ีสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตําบล  
                           2. แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21   
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท 4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และ 5) สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  

เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ  
การเรียนรู และมีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให
ผูเรียน ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอม
ท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนกําฃารพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนม
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
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ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียน
การสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพ่ือสราง
โอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ี
มีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ ตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี 
แหลงเรียนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศึกษา ท้ังบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และดานการมีสวนรวมของ
เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง และ
ชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน  

   3. แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
แนวทางการพัฒนา   1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา   2) สรางเสนทางอาชีพ 

สภาพแวดลอมการทํางาน  และระบบสนบัสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ  
เปาหมายของแผนยอย   ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนา 

ศักยภาพ ตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเปาหมาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ 

ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานขอมูลระบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบการสํารวจแววนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็น
ผูบริหาร คร ูศึกษานิเทศก นักเรียนและพอ แม ผูปกครองนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา ติดตามเชิงลึก พรอมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเปนพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและทุก
กลุม ท้ังไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับศักยภาพ  พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสม การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน ท่ีมีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู มีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ การ
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม โดยใช
หลักสูตรการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ 
และนวัตกรรมคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  

2.2.1.2 ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง)  
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ัง 
ดานรางกายสติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตลอดชีวิต  

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนา 
ผูเรียน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถม 

ศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
เปาหมายของแผนยอย  เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย  

สามารถเขาถึงบริการ ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ 
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ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 
การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  

3. แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน  
แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการ 

ศึกษาภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการ
แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน  

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ดําเนินการ ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือ
ตอ การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเล็ก
ท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริม
สมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทํา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  

2.2.1.3 ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรบัการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบให 

ความชวยเหลือผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  
2. แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม  

แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ี 
ตองการ ความชวยเหลือเปนพิเศษ  

เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุม 
เปาหมายท่ีตองการ ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุน 
คาใชจาย ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยทีางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.2.1.4 ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง (รอง)  
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม 
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การจัดการศึกษา ใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไข
ปญหาชวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม  

2. แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนา 

การจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความ
เขาใจ ซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด ใน
กลุมเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา ยาเสพติด 
สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน
กลุมเปาหมาย  

เปาหมายของแผนยอย  
1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น  
2) ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอ 

การบริหาร และพัฒนาประเทศ  
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผน 

การพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการ
จัดการศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี 
มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือ
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสราง
มาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหา ในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป  

2.1.1.5 ประเด็นท่ี 10 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และ 
ภูมิใจ ในความเปนคนไทย นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และ
เปนท่ียอมรับของนานาประเทศ  

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมให 
นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคา แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี สรางเครือขาย
ชุมชนองคกรแหงคุณธรรม  

2. แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต 
สาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี  

แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมให 
มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ  

เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบรูณ มีความพรอมในทุกมิติ 
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ตามมาตรฐาน และสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจรยิธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมดีข้ึน  

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนกา 
รสงเสริม ใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี 
อีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางาน ดาน
คุณธรรมอยางเปนรูปธรรม  

2.2.1.6 ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม 

การจัดการเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
2. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมให 
มีการปลูกฝงวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  

เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการ 

พัฒนานวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน 
ตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริต และปองกันการทุจริตทุก
รูปแบบ  

2.2.1.7 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19  
พ.ศ. 2564 – 2565  

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสําคัญ คือ “คนสามารถ 
ยังชีพอยูไดมีงานทํา กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจ
ประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” โดยไดระบุ
ประเด็นการพัฒนา 4 ประการ ท่ีควรใหความสําคัญเปนพิเศษในระยะ 2 ปขางหนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการ
ฟนฟูและขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลวลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา ประกอบดวย  

    - การเสรมิสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับ
ทองถ่ิน ผานการสงเสริมการจางงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนท่ีและชุมชน รวมกับการให ความชวยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถปรับตัว สูธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการ
มากข้ึนในอนาคต เพ่ือใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกําลังหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

  - การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว  
(Future Growth) โดยมุงเนนดานการเตรียมความพรอมและสงเสริมความสามารถในการแขงขัน ของเครื่องยนต
ทางเศรษฐกิจหลัก ท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใตภูมิทัศนของเศรษฐกิจโลกแบบใหม ไดแก 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนนคุณภาพ การเกษตรมูลคาสูง 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม  
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- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา 
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเปาหมาย
ท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโครงสรางเศรษฐกิจ
ท่ีปรับเปลี่ยนไป พรอมท้ังเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคมใหเหมาะสม 
เพียงพอกับความจําเปนในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะในดานรายไดและสุขภาพ  

- การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling  
Factors) ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอศักยภาพของประเทศ อาทิ การเรงรัดพัฒนา
และใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการดําเนินงานของภาครัฐใหทันสมัย การ
พัฒนาและประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม การเสริมสรางความม่ันคงและศักยภาพในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง รวมถึงการสงเสริมการมีรวม จากภาคีเครือขายการพัฒนาตาง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ขอจํากัด และสงเสริมการ
ฟนฟูและพัฒนาประเทศ ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภารกิจของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ
ฯ ตามท่ีกําหนด ในระยะเวลา 2 ป (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาท่ีตองมุงเนนในแผนแมบทเฉพาะกิจ
ภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณโควิด-19 จะตองใหความสําคัญ กับการเรง
ดําเนินการในมิติตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงไปถึงการบรรลุคาเปาหมายตามท่ีกําหนดไว บนหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดใน
การพัฒนาศักยภาพของประเทศดานการพรอมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพ่ือพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Cope, 
Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ และเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้  

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ดวยการยกระดับ 
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม และบริการท่ีจะเปน
เครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลักท้ัง 5 สาขาตามท่ีระบุไวในประเด็นการพัฒนาท่ี 2) Future Growth ขางตนรวมกับ
การขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกชวงวัย 
ตลอดจนการสงเสริมความม่ันคงทางสุขภาพ เพ่ือใหคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดอยาง
ยั่งยืน ดังนี้  

1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสงเสริมการเรียนรูดวยการสงเสริมแรงงานท่ีอยูในภาค 
การผลิตและบริการท่ีไดรับผลกระทบ ใหไดรับการฝกอบรมยกระดับทักษะและปรับศักยภาพแรงงานใหเหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจ และโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
โดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนการสอน และการ
เรียนรูดวยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พรอมท้ังสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือใหแรงงานมี
ความยืดหยุนพรอมปรับตัว ตลอดจนมุงเนนการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพในระยะยาว เปนตน  

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ดวยการชวยเหลือเยียวยา และชดเชยคน 
ยากจน กลุมเปราะบาง ท่ีไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงระดับของปญหาและความตองการ ท่ีแตกตางกันของ
กลุมเปาหมาย พรอมท้ังผลักดันใหแรงงานเขาสูระบบประกันสังคมมากข้ึน พัฒนาระบบและกลไกการชวยเหลือ
กลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุมใหตรงจุด และพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหเหมาะสมสอดคลอง
กับรูปแบบตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระบบขอมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เปนตน  

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
2.2.2.1 แผนการปฏิรูปดานการศึกษา  
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     1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็ก 

ปฐมวัยไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย  
1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการ 

จัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือจัดการ ศึกษา
ใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา  

     2. เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
2.1 ประเด็น  

1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถ 
พิเศษ และบุคคลท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

2) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถาน 

ศึกษา ท่ีตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน  
2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม  

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ  

2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา 
สงเคราะห เพ่ือใหเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา  

3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จน 
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแกโรงเรียน  
พ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

5) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยทีางไกลผานดาวเทียม  
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา  
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

               3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพคร ูและ
อาจารย  

3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอม ในการจัดการเรียน
การสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

     4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
4.1 ประเด็น  

1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
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2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

เพ่ือใหผูเรียนและประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอม
ท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ ของประเทศ  

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ท้ังโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก การจางครู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
และสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ  

3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือ
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สูสังคม เสริมสราง
มาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทย มีความม่ันคง  

4) การเสรมิสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือใหนักเรียน ครู
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ังสรางเครือขาย
ชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางาน ดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรู ดวยดิจิทัล

แหงชาติ 
5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

ศึกษา เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. เรื่องการปองกันและเฝาระวัง

1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการ 
สอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) 
2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ 

ปฐมวัย 
1. เปาหมาย

1. เด็กปฐมวัยในชวงกอนวัยเรียน (3 - 5 ป) ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูขาด
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แคลนทุนทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลและสงเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครวัหรือกลุมของครอบครัวจนสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ
ระดับสูงกวาอยางเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด  

      2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขาศึกษาตออยางนอยจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับ และไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเอง ในการ
ดํารงชีวิตได  

     3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะดานการอานและคณิตศาสตร (Literacy &  
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในโลก ยุคปจจุบัน  

     4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ 
ปฐมวัยดวยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคเอกชน  

2. ตัวช้ีวัด  
1. อัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับกอนวัยเรียนไม 

นอยกวารอยละ 80 ระดบัประถมศึกษา ไมนอยกวารอยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวารอยละ 90 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไมนอยกวารอยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาไมนอยกวา รอยละ 
35 ในป 2565  

2. สัดสวนประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาค 
บังคับระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 6 - 14 ป) ไมเกินรอยละ 5 ในป 2565  

3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ (Big Data)  
ของเด็กเยาวชนดวยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแตระดับปฐมวัยระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคเอกชนเพ่ือสงเสริมโอกาสทางการศึกษา
และความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส  

4. มีการพัฒนาเครื่องมือสํารวจความพรอมของเด็กปฐมวัยในการเขาสูการ 
ศึกษาระดับประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพดานการอานและคณิตศาสตรในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมท้ังมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลตอสาธารณะทุก 3 ป  

2.2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

1. เปาหมาย  
1. ผูเรียนทุกระดับเปนผูมีความรู ทักษะ และใฝเรียนรู มีทักษะในการ 

ดํารงชีวิตในโลกยุคใหม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปนพลเมืองท่ีตื่นรู มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ  

2. คร/ูอาจารยมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การออกแบบ  
การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีจิตวิทยาการเรียนรู สื่อและการใชสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเปนครู  

3. ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน 
วิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ดานหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู มีภาวะผูนําทางวิชาการ 
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มีจิตวิทยาในการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจในการจัดการเรียนรู และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการรวมมือกับบุคคล 
หนวยงานและชุมชนในการสงเสริมและสรางระบบนิเวศ การเรียนรูท่ีปลอดภัยสําหรับผูเรียน 

2. ตัวช้ีวัด  
1. มีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุก 

ระดับการศึกษา  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน 

รูแบบ Active Learning ผานการพัฒนาการคิดข้ันสูงเชิงระบบ  
3. ครูผูสอนจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาสมรรถนะผูเรียนแบบถักทอความรู  

ทักษะและเจตคติ คานิยม และคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา  
4. ระบบการประเมินผลลัพธผูเรียนใหมีความหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการ  

เรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized learning) และสามารถสะทอนสมรรถนะของผูเรียนไดตามบริบทของ
สถานศึกษา ลดสัดสวนของการนําผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชาติ มาใชในการพิจารณาประเมินผลของครแูละ
ผูบริหารสถาบันการศึกษา  

5. มีแพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะ ท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการจัด 
การเรียนรู สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผูเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรู เปนรายบุคคล 
(personalized learning) สําหรับผูเรียนทุกชวงวัย  

2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

1. เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาจารยใหมี 

คุณภาพและประสิทธิภาพ  
    1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ท่ีมีประสิทธิ 

ภาพเท่ียงตรง และลดความเหลื่อมล้ํา  
    1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูท่ีเปนเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝก 

ประสบการณวิชาชีพครู ตามความตองการและความจําเปนตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนท่ี  
              1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู  

และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝกประสบการณวิชาชีพดานวิชาชีพคร ูเพ่ือนําไปสูการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงตามความ
ตองการจําเปน  

1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย  
อาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ  

   1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูท้ังสายสามัญศึกษาและสาย  
อาชีวศึกษา ท่ีเนนใหครูมีความพรอมท้ังทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เปนครู เพ่ือนําไปสูการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการจําเปน  

             1.2.2 มีระบบกลไกใหครูและผูบริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยาง  
ตอเนื่อง อาทิ  PLC & CPD  (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) และใหความสําคัญกับการนิเทศและติดตามชวยเหลือครูใหม/ครูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษา  
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          1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนําผลการประเมิน  
สมรรถนะไปเปนสวนสําคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรบัปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  

2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
2.2.4.1 วัตถุประสงค  

1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบรูณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คา 
นิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรม ในการเขา 
ถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได  

3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ 
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  

4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ 
สนับสนนุการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

2.2.4.2 เปาหมายรวม  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบรูณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มี
ความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย  

2. ความเหลื่อมลาทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  

3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร  
กับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนทีประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 7 
ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  

4. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี  
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสนิคาและคามนุษยลดลง มีความ
พรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวม ในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญ ใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และอาเซียนสูงข้ึน  

5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได  
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กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา
ลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุค
ดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  

2.2.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาหมายระดับยทุธศาสตร  

1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู ดวย 

ตนเองอยางตอเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค  

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ในการดํารงชีวิต อยางมี 
คุณคา  

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  
เปาหมายระดับยทุธศาสตร  

1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ท่ีแตก 
ตางกัน และแกไขปญหาความยากจน  

2. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
แนวทางการพัฒนา  

1. เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขา 
ถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  

2. ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส ทาง 
การศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ 
ย่ังยืน  

เปาหมายระดับยุทธศาสตร  
1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ  
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาส 

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  

การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลัก 
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ของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริ 
รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เปาหมายระดับยุทธศาสตร  
เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  

แนวทางการพัฒนา  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง  

2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  
2.2.5.1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบใน 

จังหวัดชายแดนภาคใต  
1. แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 7 ประเด็น  

การปองกัน และแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ 

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข  
3. ตัวชี้วัด จํานวนนกัเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ี 

ศึกษาตอสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น  
4. กลยุทธ พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี  

และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชน ในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน-ไทย)  

2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน 
ความม่ันคงภายใน  

1. แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็น 
การปองกัน และปราบปรามยาเสพติด  

2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
3. ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
4. กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง  

ตระหนักรูถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  
2.2.5.3 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการ 

ทุจริต  
1. แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็น 

การเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการ 

ทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ  
3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย  
4. กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยม 

ตอตาน และปฏิเสธการทุจริต  
2.3 แผนระดับท่ี 3  
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2.3.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน 
สามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทาง การพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศ
ไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนา และ
มียุทธศาสตร 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทาง
การศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดกําหนดประเด็นการพัฒนาไว 23 ประเด็น มี
ประเด็นท่ีเก่ียวของ กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นท่ี 
12 การพัฒนาการเรียนรู  

2.3.2 แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นวา 

สถานการณในปจจบุัน มีปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากข้ึน ท้ังในดาน
กฎหมาย ดานโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจนเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบายและเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรซาติแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผน
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนท่ี
เก่ียวของ รวมท้ัง เพ่ือเปนการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการใหเด็กปฐมวัยไดรับการดูแล และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอม
สําหรับการเรียนรูในระตับท่ีสูงข้ึน เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ผานการขับเคลื่อน 
6 ประเด็นยุทธศาสตร 1 ) สรางโอกาส ในการเขาถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเปนธรรม 2) 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวยั 3) สงเสริม และพัฒนาพอแม ผูปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 4) สงเสริม สนับสนนุการวิจัยและพัฒนา และเผยแพรองคความรู สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวยั 5) 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 6) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) 
ปรับปรุงกฎหมาย กฏ ระเบียบท่ีเก่ียวของใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลอง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดบัชาติ วาดวยความ
ม่ันคง เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ 
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ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพ
คน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐาน  

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดบัชาติ วาดวยความม่ันคง และ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผน
อ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซ่ึงมีสาระสําคัญ 6 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ
สําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว  

เนื่องดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดสาระสําคัญไว 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเนนเดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตเนื่องดวยสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํป 2564-
2565 และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565)มาสูแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565 ซ่ึงกําหนดสาระสําคัญ
ไว 4 เรื่อง ท่ีสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการ เปาหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสําคัญ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของประเทศตอไป  

2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.  
2564 - 2565) เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรงุ) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป 
(พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
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2565 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 รวมท้ัง ใชเปน
แนวทางในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงมีสาระสําคัญ 4 เรื่อง ไดแก 1) สงเสริมการจัดการศึกษา
ใหผูเรียน มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัย
เรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 4) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย จํานวน 14 เปาหมาย ตัวชี้วัด จํานวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทาง การพัฒนา 
จํานวน 49 แนวทาง เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของประเทศตอไป  

2.4 นโยบายท่ีเกี่ยวของ  
2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)  

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
แถลงตอรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 
จําแนกเปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 1) การ
ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข 
ของประเทศ 3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู
ภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบรหิารจัดการภาครัฐ 12) การปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก  
1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 2) การปรบัปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) 
การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและ
ฝายราชการประจํา 9) การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต  
10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 12) การ
สนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขอ ดังนี้  

ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะ ท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  

ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ท้ังดานการ
จัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ 
ตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน  

ขอ 3 การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP)  
และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรู
ดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรู ไดอยาง
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กวางขวางผานระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา  

ขอ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถาน 
ศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ือกําหนดใหมีระบบบริหารและการจัดการ 
รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระ
และคลองตัว การบรหิารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบรหิารงานบุคคลโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ขอ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ  
วัดความรู และทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือใหระบบ  
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรบัปรุงใหทันสมัยตอบสนอง
ผลลพัธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม  

ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมายรวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเปนธรรมและสราง
โอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอ่ืนๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการ 
ศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง  

ขอ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการ 
ปฏิบัติ เปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติเชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพโดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํามาตรฐานอาชีพ
ในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได  

ขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนารางกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไป
เปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ  

ขอ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือให ผูจบ 
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสวน
ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแชงขันในเวทีโลกได  

ขอ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใชใน 
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมาใชใน
การจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล  

ขอ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส ทางการศึกษา  
และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอย โอกาส
ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอด 
ชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ของกลุม
ผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือ 
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นักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ัง
ดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ 
ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ 
ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ  

3. ฐานขอมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซํ้าชอน เพ่ือใหไดขอมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชนได
อยางแทจริง  

4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนนุ การดําเนิน 
งานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของ แตละสถานศึกษาและ
ตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและ 
มาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย  

7. การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษา ใหผูท่ีมี 
ความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม อยางมีเกียรติศักดิ์ศรีเทา
เทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  

2.4.3 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ซ่ึงถือเปน  

สวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในทุกดาน ดังนั้น เพ่ือให
การดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม ปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสําคัญเรงดวน และสามารถดําเนินการ
และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซ่ึงเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรม การ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก (1) การสรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย (2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ (3) 
การสรางระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1) ดานความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน คร ูและ 

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอ การมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า  

2) ดานโอกาส  
2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย  

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย  
2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
สูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือปองกันไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน  

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี 
คุณภาพ มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ดานคุณภาพ  
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะ 

ท่ีจําเปน ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิด 
ข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา  

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ท่ีจําเปน ในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุล
ทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน 

ขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถดารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ี  

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรยีนคุณภาพ 
ของชุมชน  

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ   
และสถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษา และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โดยสรุปแลว ความสอดคลองของแผนในระดับตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ ท่ีเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยมี 
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ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของหลักในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร สวนแผนระดับท่ี 2 ซ่ึงเปนแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงประกอบไปดวย แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ  อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 พ.ศ. 
2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนระดับท่ี 3 เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือถาย 
ทอดเปาหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติ โดยมีสวนท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สํานักงานคณะกรรม การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนี้ 
ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)นโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - พ.ศ. 2565 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกลาว เชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกดวย 

คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

จากสภาพปญหาในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในสวนภูมิภาคท้ังในดานโครงสรางของ
องคการ ดานระบบบริหารจัดการ และดานบุคลากรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลตอคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาเยาวชนซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยและกําลังคนท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อน
และการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แมท่ีผานมาไดมีความพยายาม
ในการแกไขปญหาดวยการกําหนดมาตรการ และกลไกข้ึน โดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมาแลว
หลายฉบับ แตโดยเหตุท่ีสภาพปญหาการจัดการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอนและสั่งสมมาเปน
เวลานาน จึงเปนเหตุใหตองมีการกําหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือใหปญหา โดยสวนใหญไดรับการแกไข
โดยเร็ว เพ่ือประโยชนในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูป
ประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับท่ีไดรับความเห็นชอบจากประชามติไดบัญญัติไว อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่งเพ่ือปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาในสวนภูมิภาค โดยใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาคจํานวน 18 ภาค  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวง ศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี  
 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 ภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทําหนาท่ี
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
รวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
นั้นๆ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1. กําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการ
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พัฒนาประเทศ ทิศทางการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล และชุมชน      
ในแตละพ้ืนท่ี 

2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
3. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร

ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
5. ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยาง

บูรณาการในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 
6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติภารกิจของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ังปฏิบัติงานราชการ   
ท่ีเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
4. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
6. ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก

ระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
8. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการหรือ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9. สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา
10. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ

ภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตางๆ ในจังหวัดแตละจังหวัด ใหมี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา “กศจ.” ประกอบดวย 

1. ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
2. ศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนรองประธานกรรมการ
3. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และผูแทนสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกรรมการ  
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4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้ง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามขอ 2 โดยอยางนอยตองมีผูแทนองคกรภาคเอกชน ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และผูแทนภาคประชาชน ดานละหนึ่งคน 

5. ศึกษาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
6. รองศึกษาธิการจังหวัด เปนผูชวยเลขานุการ 
กศจ.อาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไมเกินสองคนเปน 

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
  กศจ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

1. อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

2. กําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

3. พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
4. พิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
5. เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
6. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงาน และ 

สถานศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7. วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา  
8. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค          

เพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
9. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปนเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของ  

กศจ. ซ่ึงอยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยใหนําองคประกอบของ อกศจ. มาบังคับใชโดยอนุโลมในการเสนอและการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ ความคุมคา ความประหยัด ความรวดเร็วและไม
เปนการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมจําเปน 

10.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมายให กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา 
“อกศจ.” เพ่ือชวยเหลือหรือกลั่นกรอง งานใหแก กศจ. เก่ียวกับการบรรจุ การแตงตั้ง การโยกยาย การดําเนินการ
ทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย 

1. กรรมการใน กศจ. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานอนุกรรมการ 
2. กรรมการใน กศจ. จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ 
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3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสอง
คนเปนอนุกรรมการ 

4. ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิไดเปนกรรมการใน กศจ. จํานวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ 
5. ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีมีความจําเปน กศจ. อาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการได 
  ใหศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยูภายใตการกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และใหมีรองศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือชวยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน 
  ใหศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ใหศึกษาธิการจังหวัดดํารงตําแหนงเทียบกับขาราชการพล
เรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผูท่ีจะดํารงตําแหนงศึกษาธิการจังหวัดตองเปนผูท่ีดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการประเภทผูบริหารการศึกษาหรือเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีรองศึกษาธิการภาคอยูกอนวันท่ี
คําสั่งนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตาม
มาตรา 53(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ใหมีศึกษาธิการ
จังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักการ 

      1. สรางความเชื่อม่ัน ไววางใจใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนและประชาชน โดยใหทุก
หนวยงานยํารูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานรวมกัน และปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสความรับผิดชอบ 
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
      2. สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร
ประชาชนและประเทศชาติ โดยใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน ผานกลไกการรับฟง
ความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดประกาศและแถลงนโยบายไวแลวเม่ือ
วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุงเนนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาท่ีกอใหเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนและประชาชนอยางมีนัยสําคัญ 

นโยบายและจุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดาน การศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา
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ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่อง การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 และพหุปญญาของ
มนุษยท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2560 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายท่ี 12 
ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2560-2579 รวมท้ังนโยบายและแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยมุงหวังใหผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 
ท้ังในดานโอกาส ความเทาเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัยและมีสมรรถนะท่ีสําคัญจําเปนในศตวรรษท่ี 21
และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการ ทํางาน
ภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจใหกับสังคม และผลักดันใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดหลักการสําคัญในการประกาศ
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไวดังนี้ 

1. สรางความเชื่อม่ัน ไววางใจใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนและประชาชน โดยให  
ทุกหนวยงานนํารูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานรวมกัน และปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ความ
รับผิดชอบ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

2. สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร  
ประชาชนและประเทศชาติ โดยใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน ผานกลไกการรับฟง 
ความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดประกาศและแถลงนโยบายไวแลว  เม่ือวันท่ี  
25 มิถุนายน พ.ศ. 2514 เพ่ือมุงเนนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียน
และประชาชนอยางมีนัยสําคัญ  

นโยบายและจุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  

             1.1 เรงสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคมและปองกันจาก ภัย
คุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอ่ืนๆ โดยมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการดาน ความปลอดภัย ใหแก
ผูเรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบตางๆ อยางเขมขน รวมท้ังดําเนินการศึกษาวิเคราะห วิจัย ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาท่ีดําเนินการไดดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ตอไป  

           1.2 เรงปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรม และองคความรูท่ีเก่ียวของโดยบูรณาการอยูในกระบวนการ 
จัดการเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสในการเรียนรูและสรางภูมิคุมกันควบคูกับ การใชสื่อสังคมออนไลนในเชิงบวกและ
สรางสรรค พรอมท้ังหาแนวทางวิธีการปกปองคุมครองตอสถานการณ ท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

    1.3 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

   1.4 เรงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนวยงานดานความปลอดภัยท่ีมีอยูในทุกหนวยงาน  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหดําเนินการอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 2.1 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ  

เพ่ือสรางสมรรถนะท่ีสําคัญจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 ใหกับผูเรียน  
 2.2 จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคนพบพรสวรรค ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง  
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ดวยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ท้ังในหองเรียน สถานประกอบการ รวมท้ังการ เรียนรู 
ผานแพลตฟอรมและหองดิจิทัลใหคําปรึกษาแนะนํา  

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ  
สูการปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสรางความฉลาดรูดานการอาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางตรรกะความคิด แบบ
เปนเหตุเปนผลใหนักเรียนไทยสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ  

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) สําหรับผูเรียนทุกชวงวัย เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม  

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม  
ใหมีความทันสมัย นาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของทองถ่ิน และการ
เสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  

2.6 จัดการเรียนรูตามความสนใจรายบุคคลของผูเรียนผานดิจิทัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลาย  
และแพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการสอนคุณภาพสูง 
รวมท้ังมีการประเมินและพัฒนาผูเรียน  

2.7 สงเสริมการใหความรูและทักษะดานการเงินและการออม (Financial Literacy)  
ใหกับผูเรียน โดยบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการคลัง กองทุน การออม 
แหงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ ฯลฯ ผานกระบวนการเรียนรู โครงการ และ 
กิจกรรมตาง ๆ และการเผยแพรสื่อแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการลงทุน  เชิงพาณิชยเพ่ือ ใหเกิด
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  

2.8 ปรับโฉมศูนยวิทยาศาสตรและศูนยการเรียนรู ใหมีรูปลักษณท่ีทันสมัย สวยงาม รมรื่น  
จูงใจ ใหเขาไปใชบริการ โดยมีมุมคนหาความรูดวยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค คิดวิเคราะห 
ของผูเรียน หรือกลุมผูเรียน และการรวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเปนฐานการเรียนรูดานตางๆ ท่ีผูเรียน และ
ประชาชน สามารถมาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และไดรับเอกสารรับรองการเขารวมกิจกรรม เพ่ือนําไปใช
ประโยชน ในสวนท่ีเก่ียวของหรือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได รวมท้ังมีบริเวณพักผอน ท่ีมี บริการ
ลักษณะบานสวนกาแฟ เพ่ือการเรียนรู เปนตน  

2.9 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติไปใช  
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและผลลัพธท่ีตัวผูเรียน 
3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย

3.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการสงตอ 
ไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือปองกันเด็กตกหลน  และเด็กออก 
กลางคัน  

 3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษา  
เพ่ือรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยบูรณาการ  
รวมงานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3.3 พัฒนาขอมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายใหกับผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษและกลุม  
เปราะบาง รวมท้ังกลุม NEETS ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และการฝกอาชีพ อยางเทาเทียม  

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 
และการเรียนรูท่ีบานเปนหลัก (Home-based Learning)  
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    4.การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)  

มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit 
Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพ่ือการมีงานทํา  
              4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และยกระดับสมรรถนะ กําลัง คน
ตามกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมท้ังขับเคลื่อนความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center)  โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนท่ีตอบโจทย  
การพัฒนาประเทศ  

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ  
New skill เพ่ือใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ังสรางชองทางอาชีพในรูปแบบหลาก  หลาย
ใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูสูงอายุ โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน ท่ี
เก่ียวของ  

      4.4 สงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะ  
ท่ีจําเปนในการเขาสูอาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใชคัดเลือกเขาทํางาน ศึกษาตอ ขอรับประกาศนียบัตร  
มาตรฐาน สมรรถนะการใชดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency)  

      4.5 จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพ และการเปนผู   
ประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ ดาน
อาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ และ
เอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม  

      4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสรางและพัฒนาผูประกอบการและกําลังแรงงานในภาคเกษตร  
โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุมยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ท่ี
สามารถ รองรับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมได  

      4.7 สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนทุกชวงวัยเพ่ือการมีงานทําโดยบูรณาการ  
ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสถาบันสังคมอ่ืน  

      4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับกลุมเปาหมายผูอยูนอกระบบโรงเรียนและประชาชนท่ีสอดคลอง  
มาตรฐานอาชีพเพ่ือการเขาสูการรับรองสมรรถนะและไดรับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติรวมท้ัง  
สามารถนําผลการเรียนรูและมวลประสบการณเทียบโอนเขาสูการสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได  

5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
5.1 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม Performance  

Appraisal (PA) โดยใชระบบการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)  

5.2 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ  พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ 
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับอาชีวศึกษา  

    5.3 พัฒนาครูใหมีความพรอมดานวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู การใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม   
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ผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ รวมท้ังใหเปนผูวางแผนเสนทางการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต
ของผูเรียนไดตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล  

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีสมรรถนะท่ี  
สอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

5.5 เรงรัดการดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคูกับการให  
ความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม  

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.0 ดวยนวัตกรรม   และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปน กลไก

หลัก ในการดําเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data) การสงเสริมความ
รวมมือ บูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก  

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานเครือขาย  
สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ ๔ .๐ สามารถตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและทุกชองทาง  

6.3 ปรับปรุงระบบการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจําเปน และใช 
พ้ืนท่ีเปนฐาน ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  

6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง   
และสายงานตาง ๆ  

    6.5 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม  
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

 7. การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ  
เรงรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือรองรับ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  

แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ  
1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนนของ  

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขางตน เปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐  

2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ  

3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและ  
ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตามขอ ๒ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ  

4. สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดําเนินการอยูกอนแลว  
หากมีความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ.  
2566 ขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม  
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและ

ทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา มีแนวทางพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดีสมวัยทุกดาน มีการปฏิรูปการเรียนรูสําหรับศตวรรณท่ี 21 
ปรับบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และสรางระบบการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มีกรอบทิศทางในการจัด
การศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนากําลังคนใหมี
สมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ีมีเปาหมายการพัฒนา โดยเฉพาะหมุดหมายท่ี 12 
ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต รวมท้ังนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีไดกําหนดโดยสอดคลองกับแผนระดับตางๆของประเทศ มี
ความมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีคุณภาพ” ใน 4 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดาน
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการตอยอดพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

1. ดานความปลอดภัย
1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสราง

ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จากโรคภัย
ตาง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
    1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
    1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal)  

2. ดานโอกาส
2.1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 6 ปทุกคน เขาสูระบบ

การศึกษาสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการดูแลปกปอง เพ่ือใหมีพัฒนาการครบทุกดาน โดยมีสวน
รวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
       2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอภาค 
และไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสําหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพในอนาคตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
       2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
       2.4 สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรู การฝกอาชีพ เพ่ือใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได  
    2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน
รายการบุคคลเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมใหนักเรียนหลุด
ออกจากระบบการศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ  

3. ดานคุณภาพ
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      3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนําหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ
ความตองการและบริบท 
      3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง 
มีการคิดข้ันสูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของตนเองและรวมกับผูอ่ืน 
โดยใชการรวมพลังทํางานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน 
รวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
       3.3 จัดการใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในในศตวรรณท่ี 21 นําไปสูการมีอาชีพ มี
งานทํา และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
       3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคู
การเรียนรูนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมท้ังสงเสริมการนําระบบธนาคาร
หนวยกิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณตาง ๆ ของผูเรียนในสถานศึกษา 
    3.5 พัฒนา สงเสริม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมท้ังบุคลการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิชาชีพ 
   4. ดานประสิทธิภาพ  
       4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช
พ้ืนท่ีเปนฐานท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักธรรมมาภิบาล 
       4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
       4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใช
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานท่ี
เก่ียวของทุกระดับเพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
       4.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค
เฉพาะ โรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
       4.5 เพ่ิมประสิทธิการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับ
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม (New Normal) และชีวิต
วิถีปกติตอไป (New Norrmal) และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Norrmal) 
 จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียน
ทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
  2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ี
คนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา  
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  4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัด
กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 
  5. จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัย
ดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 
  6. สางเสริมจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมี
ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ  
  7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีสูง หางไกลและถ่ิน
ทุรกันดาร 
  8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ  
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสราง
ความเขมแข็ง โดยการจัดสรรคกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

  แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจําป พ.ศ. 2563  ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด   

จากการศึกษาสภาพบริบทดานการศึกษาของหนวยงานท่ีเก่ียวของและการวิเคราะหสภาพของ   
หนวยงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด โดยใชหลักการวิเคราะห SWOT Analysis จึงไดกําหนดเปน 
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้  

วิสัยทัศน   สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคสวน ตามหลักธรรมาภิบาล สืบสาน
ศาสตรพระราชา พัฒนาการศึกษาสูสากล  

พันธกิจ  
1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศาสตรพระราชา  
2. สงเสริม การพัฒนาใหผูรับบริการทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สูระดับชาติและ 

ระดับสากล  
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ ท่ีสอดคลอง  

กับ ความตองการของชาติเพ่ือรองรับสูสากล  
4. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สรางโอกาสในการเขาถึงบริการ 

ทาง การศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน  
5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีความเปนพลเมือง  

และพลโลก  
6. สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ตาม 

หลักธรรมาภิบาล  
เปาประสงค  
1. ประชากรทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และไดรับการพัฒนาการเรียนรู  

อยางตอเนื่องโดยยึดหลักศาสตรพระราชา  
2. ประชากรทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพ เรียนรูตลอดชีวิต และมีทักษะ 

สําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเปนมืออาชีพ สอดคลองกับความ  
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ตองการของชาติเพ่ือรองรับสูสากล  
4. ประชากรทุกชวงวัย สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและสรางโอกาสใน 

การเขาถึง บริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน  
5. ประชากรทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ   
6. สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาตาม  

หลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร  

1. การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดย  
ยึดหลัก ศาสตรพระราชา  

2. เรงรัดการจัดการศึกษาทุกระบบไดรับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษา ชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21  

3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ ท่ีสอดคลอง  
กับ ความตองการของชาติเพ่ือรองรับสูสากล  

4. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน 
การเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง  เสมอ
ภาค และเทาเทียมกัน  

5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเรียนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีความเปนพลเมือง  
และพลโลก  

6. สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ  
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง ทุกชวงวัยอยางตอเนื่องตลอดชีวิตใหเปนคนดี เกง และ  

มีคุณภาพ ยึดหลักศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใชการสอนเชิงรุก Active learning  
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเรียนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณโดยเนนท้ังดาน 

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขาย  
3. สงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีทักษะอาชีพ เรื่อง ขาวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย  

การแปรรูปผลิตภัณฑ และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เพ่ือพัฒนาใหรอยเอ็ดเปนเมืองแหงการเกษตรและทองเท่ียว  
เชิงสุขภาพ  

4. เรงรัดการจัดการศึกษาทุกระบบไดรับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน   
การศึกษาชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการนิเทศติดตาม Coaching and mentoring  

5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูความเปนมืออาชีพ  
และรองรับการสูสากล  

6. สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน 
การเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง  เสมอ
ภาค และเทาเทียมกัน  

7. สงเสริมการนําฐานขอมูลสารสนเทศ มาใชประโยชนในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดการศึกษา  

8. สงเสริมการจัดการศึกษาสูโรงเรียนสุขภาวะ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาให 
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รอยเอ็ดเปนเมืองแหงสุขภาพ 
9. เพ่ือสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565)  ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน 
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง ท่ัวถึง

และเทาเทียม 
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ไดทําการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค ยุทธศาสตร จุดเนน มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยท่ีประชุมไดรวมกันกําหนดทิศทางการจัด
การศึกษา ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปนองคกรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ  

การศึกษาสูมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ มีความเปนเลิศ
ทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน
การเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง  เสมอ
ภาค และเทาเทียมกัน  

4. พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
   6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
        เปาประสงค 
   1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี อยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และมี
ทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด 
   3. ประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มี
คุณภาพ เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
   4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบใชงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) และสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

6. คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดรับการพัฒนาตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นํา 
Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนตามสมรรถนะ ความตองการและความถนัดของผูเรียน  

กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรู มีความเปนเลิศดานวิชาการ มีทักษะ

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใช 

เทคโนโลยีในการเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยาง
ท่ัวถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน  

 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

 กลยุทธท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมาย เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธท่ี 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
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สวนท่ี 2 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด กําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
กิจกรรม งบประมาณ วิธีการและผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จําแนกเปนรายนโยบาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด ดังนี้ 

กลยุทธ
ท่ี 

นโยบาย สพม.รอยเอ็ด ป 2565 จํานวน
โครงการ 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

   งบ สพม.รอยเอ็ด งบ สพฐ./ 
หนวยงานอ่ืน 

1 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอ
บานเมือง 

7 205,000  

2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรู มีความ
เปนเลิศดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3 690,000  

3 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
อยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง 

1 150,000  

4 พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเอ้ือตอการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

10 1,069,285  

5 จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมาย เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 192,000  

6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุก
ระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

6 132,500  

 งบประมาณโครงการสําคัญจําเปนเรงดวนตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

2  970,500 

 รวม 30 2,438,785 970,500 
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สวนท่ี 3 
รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความจําเปน เรงดวน สอดคลองกับนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึง
ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
2565 

เบิกจาย 
ไตรมาส 1 

เบิกจาย 
ไตรมาส 2 

คงเหลือ 

1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000.00   100,000.00 
2 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะในการเดินทาง

ไปราชการ 
500,000.00 56,337.00 42,430.00 401,233.00 

3 คาประกันภัยรถยนต 50,000.00   50,000.00 
4 คากําจัดสิ่งปฏิกูล 40,000.00   40,000.00 
5 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500,000.00 84,336.00 63,868.00 351,796.00 
6 คาวัสดุสํานักงาน 700,000.00 71,808.00 276,726.65 351,465.35 
7 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 200,000.00  30,000.00 170,000.00 
8 คาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 100,000.00 2,070.00 12,000.00 85,930.00 
9 คาซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 60,000.00   60,000.00 
10 คาจางลูกจางชั่วคราว สพม.รอ 510,715.00 98,851.00  411,864.00 
11 คาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ีจําเปนเรงดวน 100,000.00   100,000.00 
      
 รวม 2,860,715.00 313,402.00 425,024.65 2,122,288.35 
ข คาสาธารณูปโภค     
1 คาไฟฟา 550,000.00 48,332.05 141,438.24 360,229.71 
2 คาโทรศัพท 60,000.00 7,662.80 13,093.28 39,243.92 
3 คาพัสดุไปรษณีย 70,000.00 5,391.00 13,346.00 51,263.00 
4 คาน้ําประปา 50,000.00 4,101.09 5,465.95 40,432.96 

 รวม 730,000.00 65,486.94 173,343.47 491,169.59 
 รวมท้ังส้ิน 3,590,715.00 378,888.94 598,368.12 2,613,457.94 
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รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของป (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ลําดับที่ กลุม/หนวย/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ไดรับ
จัดสรร 

การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป  

พ.ศ.2565 

รวม
เบิกจาย

งบประมา
ณทั้งส้ิน 

คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งส้ิน 

การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

1 สงเสริมสรางพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจาง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด   
-ประชุมผูบริหาร
โรงเรียน ในสังกัด งป
ม.65 (30000) 
-ประชุมขาราชการ
และลูกจางท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีใน สพม.รอ งป
ม.65(20000) 

30,000 

20,000 

2,800 

7,840 

6,195 

- 

- 

- 

- 

- 

8,995 

7,840 

21,005 

12,160 

-ประชุม
ผูบริหาร
โรงเรียนใน
สังกัด 
-ประชุม
ขาราชการและ
ลูกจางท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีใน สพม.
รอ 

กลุม
อํานวยการ 

2 การสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธและ
การใชงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส 

20,000 - - - - - 20,000 กลุม
อํานวยการ 

3 สงเสรมิวันประเพณี
ไทย วันสําคัญทาง
ศาสนา และวันรัฐพิธี 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สพม.รอ 

100,000 - 15,000 - - 15,000 85,000 

-สงเสริมวัน
ประเพณีไทย วัน
สําคัญทางศาสนา 
และวันรัฐพิธ ี

กลุม
อํานวยการ 

4 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามขอตก 
ลงในการพัฒนางาน
(PA) 

100,000 - 24,400 - - 24,400 75,600 
-ออกติดตาม
ประเมิน กลุมบุคคล 
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5 พัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
-การศึกษาตามหลักเกณฑ
การเล่ือนวิทยฐานะแบบ
ใหม(PA) 
-พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะ รอง ผอ รร/ผอ 
รร 
-พัฒนากอนแตงต้ัง รอง 
ผอ.รร 
-พัฒนากอนแตงต้ัง รอง 
ผอ.เขต 
-พัฒนากอนแตงต้ัง รอง 
ผอ.เขต 
-อบรมพัฒนาครูผูชวย 
-ประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติ งานในหนาที่ 
ผอ.รร/รอง ผอ.รร 
-ขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาศักยภาพ 
(HCEC) 
-พัฒนาสมรรถนะความรู
ความสามารถ(OBEC 
AWARDS)คร้ังที่ 11 
ออนไลน 
-สนับสนุนยกยองเชิดชู
เกียรติขาราชการ/ลูกจาง
เกษียณอายุราชการ 

1,291,280 

40,180 

69,100 

858,000 

100,000 

100,000 

10,000 

44,000 

10,000 

10,000 

50,000 

40,180 

69,100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

837,599 

100,000 

99,678 

- 

13,506 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40,180 

69,100 

837,599 

100,000 

99,678 

- 

13,506 

- 

- 

- 

- 

- 

20,401 

- 

322 

10,000 

30,494 

10,000 

10,000 

50,000 

-การศึกษาตาม
หลักเกณฑการ
เล่ือนวิทยฐานะ
แบบใหม(PA) 
-พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะ รอง 
ผอ รร/ผอ รร 
-พัฒนากอนแตงตั้ง 
รอง ผอ.รร 
-พัฒนากอนแตงตั้ง 
รอง ผอ.เขต 
-พัฒนากอนแตงตั้ง 
รอง ผอ.เขต 
-อบรมพัฒนาครู
ผูชวย 
-ประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติ งานใน
หนาที่ ผอ.รร/รอง 
ผอ.รร 
-ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานศูนย
พัฒนาศักยภาพ 
(HCEC) 
-พัฒนาสมรรถนะ
ความรู
ความสามารถ
(OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 11 ออนไลน 
-สนับสนุนยกยอง
เชิดชูเกียรติ
ขาราชการ/ลูกจาง
เกษียณอายุ
ราชการ 

กลุมพัฒนาครู 

6 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
-จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระยะ 5 ป 
-สนับสนุน การติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
-พัฒนาบุคลากรใน
การจัดทําขอมูล
สารสนเทศ สพม.รอ 

237,000 

35,520 

5,000 

237,00
0 

15,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

237,000 

15,000 

- 

- 

20,520 

5,000 

-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาขั้น
พื้นฐานระยะ 5 
ป 
-การติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
-การพัฒนา
บุคลากรในการ
จัดทําขอมูล
สารสนเทศของ 
สพม.รอ 

กลุม
นโยบาย
และแผน 
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7 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน สพม.รอ 

78,385 15,000 - - - 15,000 63,385 
-เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ สพม.รอ 

กลุม
นโยบาย
และแผน 

8 สรางขวัญกําลังใจ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจาง สพม.รอ 

100,000 - - - - - 100,000 
-ประชุมครู
และบุคลากร 
สพม.รอ 

กลุม
นโยบาย
และแผน 

9 สงเสริมนิสัยรักการ
อานและการพัฒนา
หองสมุด 3 ด ี

190,000 - - - - - 190,000 -ประกวดยอด
นักอาน 

กลุมนิเทศฯ 

10 พัฒนาศักยภาพครูดาน
การจัดการเรียนรูครูยุค
ใหมครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ 

10,000 - - - - - 10,000 -ประชุม
วางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

กลุมนิเทศฯ 

11 สงเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธ 
ดวยการจัดการเรียนรู
แบบ Active 
Learning   

15,000 - - - - - 15,000 -ประชุม 
นําเสนอ
ผลงานของ
โรงเรียน 

กลุมนิเทศฯ 

12 พัฒนาสมรรถนะความ
ฉลาดรูตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
เตรียมความพรอมรับ
การประเมิน PISA 
2022 

10,000 - - - - - 10,000 -ประชุม
วางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดอบรมเชิง
เชิงปฏิบัติการ 

กลุมนิเทศฯ 

13 สงเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

10,000 - - - - - 10,000 -จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ผูบริหารและ
คร ู

กลุมนิเทศฯ 

14 การนิเทศดวย
กระบวนการวิจัยเพ่ือ
สงเสริมความสามารถ
ในการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูของครูกลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

5,000 - - - - - 5,000 -นิเทศติดตาม
การดําเนินงาน 

กลุมนิเทศฯ 

15 สื่อสรางสรรคสังคม 30,000 - - - - - 30,000 -ครูเขารวม
กิจกรรมถอด
บทเรียน
ภาพยนตรส้ัน 

กลุมนิเทศฯ 
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16 การประเมิน ตรวจ
เยี่ยม และติดตามการ
บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ 
OBECQA 

20,000 - 10,000 - - 10,000 10,000 -จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
-นิเทศ ติดตาม 
การดําเนินงาน 

กลุมนิเทศฯ 

17 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู 
Active Learning 
รวมกับภาคีเครือขาย 
ประจําป 2565 

20,000 - - - - - 20,000 
-จัดการประชุม
คัดเลือกโรงเรียน 
-นิเทศ กํากับ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

กลุมนิเทศฯ 

18 การนิเทศแบบบูรณา
การ การบริหารงานใน
โรงเรียน 4  ฝาย 

100,000 - - - - - 100,000 
-ประชุม
คณะทํางาน 
-จัดทําเอกสาร 
-นิเทศแบบบูรณา
การ 

กลุมนิเทศฯ 

19 หองเรียนสาธิต สพม.
รอ 

150,000 - - - - - 150,000 
-นิเทศ ติดตาม 
-กิจกรรมคาย
พัฒนาวิชาการ 

กลุมนิเทศฯ 

20 การพัฒนาสมรรถนะ
ครูดวยสื่อ นวัตกรรม
การเรียนรูแบบ
ออนไลน ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
สําหรับครูกลุมสาระ
การเรียนรูการงาน
อาชีพสพม.รอ 

15,100 5,600 - - - 5,600 9,500 

-จัดอบรมฯ
รูปแบบไลน 
-นิเทศ ติดตาม
ฯรูปแบบ
ออนไลน 
-จัดประกวด
สื่อ นวัตกรมม
ฯ 

กลุมนิเทศฯ 

21 การประชุม ก.ต.ป.น. 10,000 - 10,000 10,000 - -จัดประชุม กลุมนิเทศฯ 

22 ฝกอบรมหลักสูตร 
“การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding 
: e – bidding) และ
วิธีเฉพาะเจาะจง ใน
ระบบ EGP    

32,500 - - - - - 32,500 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

กลุม
การเงิน 

23 ตรวจสอบภายในและ
การพัฒนาเครือขายผู
ตรวจสอบภายใน สพ
ม.รอ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

30,000 
- 480 7,856 - 8,336 21,664 

 -คาเบี้ยเล้ียง
เดินทางไป
ราชการ 
- คาน้ํามัน
พาหนะ 
-คาวัสดุ
สํานักงาน 

กลุม
ตรวจสอบ
ภายใน 
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24 เสริมสรางและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
และการปองกันการ
กระทําผิดวินัยของ
ขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด  
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

10,000 
- - - - - 10,000 -อบรม เรื่อง

กฎหมาย
ระเบียบของ
ขาราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
และคดี
ปกครองท่ี
เก่ียวของ 

กลุม
กฎหมาย 

25 ประเมินสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขป
การศึกษา 2565 สพ
ม.รอ 

10,000 - - - - - 10,000 -ประเมินผล
งานโรงเรียน 
-ประชุมสรุป
และรายงาน 

กลุม
สงเสริม 

26 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ปการศึกษา 
2565 สพม.รอ 

30,000 - - - - - 30,000 
-ประกวด/
แขงขันมหกรรม
ความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม
ฯ 

กลุม
สงเสริม 

27 อ่ิมทอง สมองใส ใสใจ 
วิถีพอเพียง 
ปงบประมาณ 2565 

192,000 166,750 
- - - 

166,750 25,250 -ประชุม
วางแผน
โครงการ 

กลุม
สงเสริม 

28 การแขงขันกีฬากีฬา
ฟุตบอลนักเรียนรุน
อายุ 18 ป ชิงชนะเลิศ 
สพม.รอ 

490,000 
320,000 

- - - 
320,000 170,000 -ดําเนินการ

แขงขันฟุตบอล 
-พิธีมอบรางวัล
และถวยรางวัล 

กลุม
สงเสริม 

29 ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนในสถานศึกษา 
สพม.รอ 

10,000 - - - - - 10,000 -พิธีลงนาม
บันทึกขอตกลง 
-พัฒนาศุกย
ภาพบุคลากร 

กลุม
สงเสริม 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
5,025,585 889,270 1,106,858 7,856 - 2,003,984 3,021,601 
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คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ท่ี   157/ 2565 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-------------------------------------------------------------- 

ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จะดําเนินการจัดทํารายงานการกํากับ  
ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรายงานผลความกาวหนาในการ
ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ นโยบายและตัวชี้วัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํารายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  
งบประมาณพ.ศ. 2565 สําเร็จลุลวง ตามวัตถุประสงคสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ประธานกรรมการ 
๑.2 นายธนา  โดงพมิาย         รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด   """""""""" กรรมการ
๑.3 นายยอดรกั  บุรวฒัน       รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด   """""""""" กรรมการ
1.4 นายวงศกร ประกอบนนัท  รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด               กรรมการ 
๑.5 นางพศิมัย  หาญอาษา      ผอ.กลุมนโยบายและแผน      " " " "กรรมการและเลขานกุาร 

มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา ขอแนะนํา เสนอความคิดเห็น แกปญหา ชวยเหลือและอํานวยความ 
สะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรรมการดําเนินการ 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑ นายวงศกร ประกอบนนัท  รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด  " " " " " " " " " " " " " " " " "ประธานกรรมการ"
2.2 นายอพุษิ  เหมือนทอง      ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ    """""""""""""" กรรมการ
2.3 นางรุงโรจน  วิสูงเร          ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กรรมการ
2.4 นางสาวธาริณี มลารวม     "ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   """""" กรรมการ"
2.5 นายพรมมา  พนัธภบิาล    ผอ.กลุมอํานวยการ     """""""""""""""""" กรรมการ
2.6 นางศภุวรรณ  อดกลัน้      ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล    """"""""""""" กรรมการ"
2.7 นายจาํนงค  รมเย็น        "ผอ.กลุมกฎหมายและคดี   """"""""""""""" กรรมการ

/2.8 นายอัครวิทย... 
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2.8 นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการ 
2.9 นางมธวุล ี จนัโทมุข           ปฏิบัตหินาที ผอ.กลุมพฒันาครฯู         " " " " " " " " "กรรมการ
2.10 นายปฐมชัย  เปรมปรีดิ์     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ       "กรรมการ 
2.11 นายสุรชาติ  ลาภอาษา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ         กรรมการ 
2.12 นางศศิวิมล  เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ         " " " " " " " "กรรมการ
2.13 นางพิศมัย  หาญอาษา       ผอ.กลุมนโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ 
2.14 นางนิสารัตน ปุณยาทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและชวยเลขานุการ 

2.15 นางลักขนา  คณาศรี     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดทํารายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง ณ วันท่ี  16   มีนาคม  พ.ศ. 2565 
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