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ค าน า 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครราชสีมา เขต 4  ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา  ทั้งภายในและ
ภายนอกส านักงาน  ด้วยการน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ และมีความ
สอดคล้อง  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดนครราชสีมา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  4  ร่วมกัน  วิเคราะห์สภาพองค์กรด้วยเทคนิค SOAR  Analysis  ก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เปูาประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น ตัวชี้วัด  โครงการ   เพื่อเป็นกรอบทิศทางเปูาหมายในการ
ด าเนินงานขับเคลื ่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4    

   ขอขอบคุณผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา      
ขั ้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4         
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เป็นประโยชน์ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพัฒนา
การศึกษาให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
                             ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 
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สารบัญ 
 

ค าน า    หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก-ค 
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  บริบททั่วไป 2 
  บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 6 
  ข้อมูลพ้ืนฐาน   8 
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  ผลการประเมินการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 14 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 18 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 19 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 21 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 21 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 22 
   แผนการปฏิรูปประเทศ 23 
   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 24 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ.2566 – 2570) 25 

  
 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

28 

   แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560-2579) 29 
   แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 32 
   นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 32 
   นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 35 
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน 39 
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 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

41 
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สารบัญ(ต่อ) 
 

 หน้า 
    จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 42 
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44 
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     เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ส านักงานศึกษาธิการภาค 13   
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปูาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553  
เน้นให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนพัฒนาที่ยึดการ
พัฒนาคุณภาพให้บรรลุเปูาประสงค์ สภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคัญกับการใช้ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วน
เสีย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานที่ตอบสนองเปูาประสงค์หลัก ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
สอดคล้อง กับนโยบายทุกระดับ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่ให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ประชากรวัยเรียนในอ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากช่อง และอ าเภอ
สูงเนิน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 660/2565   ลงวันที่ 21  กันยายน  2565    เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570  ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกลุ่ม
โรงเรียน  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มาร่วมคิด ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ เงื่อนไขและภาพแห่งความส าเร็จ ที่ครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนา
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
 
วิสัยทัศน์  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
มีคุณภาพมาตรฐาน น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม บริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  อย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
   1.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  2.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
   3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม
และมีคุณภาพ 
  4.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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  5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยและนวัตกรรม 
สู่การบริหารจัดการศึกษา  
   6.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
เป้าประสงค์ 
  1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีความ
ปลอดภัยมีคุณภาพและเสมอภาค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ  
  2.  เด็กระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
            3.  นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
  4.  สถานศึกษาทุกแห่งน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
รัชกาลที่ 10  สู่กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
   5.  สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนา  การวิจัย นวัตกรรม  สื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูล Big data และใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
  6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
   7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
     
วัฒนธรรมองค์กร     
   องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมแรงร่วมใจให้บริการเชิงรุก 
 
 คุณธรรมอัตลักษณ์    
   รับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัย  
 
ค่านิยมองค์กร  :    I AM KORAT 4 
   I - Integrity        ท างานอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
   A - Activeness      ท างานเชิงรุก ใส่ใจ มุ่งมั่น 
   M - Morality      เป็นผู้มีคุณธรรม พรหมวิหารสูง 
   KO - Knowledge organization    เป็นผู้มีการจัดการองค์ความรู้  
                                                                  ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
   R - Result based  management  รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   A - Accountability      ท างานอย่างมืออาชีพ รับผิดชอบ 
   T - Teamwork        ทีมงานที่ทรงพลัง 
   4          4 จุดเน้น 
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ค 
กลยุทธ์ 
   1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   2.  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
จุดเน้น    
 
  1. นักเรียน   

1.1  มีความปลอดภัย ในทุกมิติ   
    1.2  อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย  คิดเลขเป็น 

  1.3  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET , NT , RT     
  1.4  ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

    1.5  มีทักษะ ศิลปะ  ดนตรี กีฬา อาชีพ  และทักษะชีวิต   
   1.6  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  2. ครู 

  2.1. ครดูี สอนดี ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 
    2.2  ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   2.3  ครูสอนแบบ Active Learning 
   2.4  ครูมุ่งเน้นพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
  3. สถานศึกษา 

  3.1  สถานศึกษาปลอดภัย 
3.2  ห้องเรียนคุณภาพ 

  3.3  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.4  จัดระบบการนิเทศภายใน 
   3.5  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   3.6  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.1 มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  4.2 เป็นเขตสุจริต 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ   
   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และหน่วยงานในสังกัด
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  4  ได้มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  4  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน ต่อไป   
 
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวง เรื่อง แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ 
เขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ 
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม  

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน 
การศึกษา  

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุเป็นหน้าที่ 
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
บริบทท่ัวไป 
 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษา ที่ให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว  
และอ าเภอสูงเนิน  ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ  ต าบล 
ลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 50  กิโลเมตร   
มีพ้ืนที่ให้บริการการศึกษารวม 3 อ าเภอ  เท่ากับ 3,855.09 ตารางกิโลเมตร (th.wikipedia.org/จังหวัด
นครราชสีมา) 
 

อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อเขตอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้  ติดต่อเขตอ าเภอปักธงชัย  อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา   

จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอ าเภอขามทะเลสอ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี และอ าเภอชัยบาดาล  

จังหวัดลพบุรี 
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แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 4  
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โครงสร้างการบริหาร 
 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตาม
มาตรา 34(1) และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จึงแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้
ดังต่อไปนี้ 
    (1) กลุ่มอ านวยการ 
   (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
    (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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สพป.นครราชสีมา เขต 4 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงาน

การเงิน 
และ

สินทรัพย์ 

กลุ่ม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม          
นิเทศติดตาม 

และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการจัด 

การศึกษา 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กศจ.นครราชสีมา 
 

กลุ่ม 
พัฒนาครู        

และบุคลากร
ทางการศึกษา  

กลุ่ม 
กฎหมายและคดี 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มโรงเรียน เครือข่ายพัฒนา 
การศึกษาอ าเภอ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 



6 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 
 
อ าเภอสีคิ้ว 

อ าเภอสีคิ้ว เป็นเมืองหน้าด่านในดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถิ่นที่อยู่ของ 
ชาวไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย เดิมอ าเภอสีคิ้ว ชื่อว่า          
“เมืองนครจันทึก” เป็นเมืองอิสระเมืองหนึ่ง ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง มีเจ้าเมืองปกครอง ตั้งขึ้นเม่ือใดไม่
ปรากฏหลักฐาน สอบถามจากคนเก่าแก่ได้ความว่า ตั้งเมืองอยู่ ณ บ้านจันทึก หมู่ 3 ต าบลจันทึก ท้องที่
ปกครองอ าเภอปากช่องปัจจุบัน  

อ าเภอสีคิ้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตวัจังหวัด 
นครราชสีมา  45 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1.225 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 765,625 ไร่ ทิศเหนือ
ติดต่อกับอ าเภอด่านขุนทด   ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอสูงเนิน อ าเภอปักธงชัยและอ าเภอปากช่อง   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอสูงเนิน   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง  และอ าเภอหมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี  และอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นภูเขาและท่ีราบสูง สลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ า ลักษณะพ้ืนที่ทาง 
ทิศเหนือของอ าเภอเป็นดอนลูกคลื่น ทิศใต้ และทิศตะวันตกของอ าเภอเป็นภูเขา และที่ราบเชิงเขา ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ที่ถูกราษฎรบุกรุก ท าให้สภาพปุาหมดไป ทางทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่
ราบลุ่มแม่น้ าแหล่งน้ าที่ถือว่าส าคัญ และเป็นเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงอ าเภอสีคิ้วและจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ 
“ล าตะคอง” ซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่เขตต าบลคลองไผ่ ต าบลลาดบัวขาว ต าบลมิตรภาพ ต าบลสีคิ้ว และไหลเข้า
อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอโชคชัย และอ าเภอจักรราช ตามล าดับ 
 

อ าเภอสีคิ้วห่างจากกรุงเทพฯ 224 กิโลเมตร ห่างจากนครราชสีมา 45 กิโลเมตร 
มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก 2 ทาง คือ ทางรถยนต์และทางรถไฟ ทางรถยนต์  มีรถประจ าทางวิ่ง 
ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา – กรุงเทพฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางตามถนนสายมิตรภาพ
ประมาณ 2  ชั่วโมงครึ่ง นอกจากนี้ยังมีรถประจ าทางสายอีสานผ่านอ าเภอสีคิ้วทุกคัน  

 
อ าเภอปากช่อง 
 

                   อ าเภอปากช่องเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในปุาเขาที่หนาทึบ เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก       
มีเฉพาะเส้นทางเดินเท้า และสัตว์เป็นพาหนะ แม้แต่เกวียนยังไม่สามารถผ่านได้ แต่มีความส าคัญมาก 
เพราะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง ภาคกลาง และ ภาคอีสาน เนื่องจากเป็นปุาดิบ ยุงปุาจึงชุกชุม ท าให้ผู้
สัญจรไปมาได้รับเชื้อไข้ปุาและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก จึงขนานนามว่า เทือกเขาดงพญาไฟ 
                    ต่อมา ปี พ.ศ.2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างทางรถไฟ
จากกรุงเทพ ฯ ถึงจังหวัดนครราชสีมา การสร้างทางรถไฟในจุดนี้จ าเป็นต้องระเบิดเขาเพ่ือวางรางรถไฟท า
ให้เกิดช่องระหว่างสองฝั่งเขา ผู้คนทั่วไปจึงเรียกหมู่บ้าน แห่งนี้ว่า ปากช่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2492หมู่บ้าน
ปากช่องได้รับการยกฐานะเป็น ต าบลปากช่อง และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2500 ได้รับการยกฐานะเป็น 
อ าเภอปากช่อง จนถึงปัจจุบัน  
    อาณาเขต  มีพ้ืนที่ครอบคลุม 12 ต าบล ทิศเหนือติดเขตอ าเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี        
ทิศใต้ติดเขต อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  ทิศตะวันออก ติดเขต อ าเภอสีคิ้ว-ปักธงชัยจังหวัด
นครราชสีมา ทิศตะวันตกติดต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี   
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พ้ืนทีเ่ป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด
อากาศดี ฝนตกตามฤดูกาล มีปุาผืนใหญ่อุดมไปด้วยพืช และสัตว์ปุานานาชนิด เมื่อได้รับการยกฐานะเป็น
อ าเภอปากช่องเมื่อปี 2500 ช่วงนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้สร้างเป็น
อุทยาน ตัดถนนขึ้นวนเขา ลัดเลาะริมเหว ปรับปรุงให้สวยงามเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อมาเมื่อวันที่ 
18 กันยายน 2505 ยกฐานะเป็น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และได้รับการยกย่อง ขึ้นบัญชีเป็น มรดกโลก 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2543 อนุรักษ์ไว้ตลอดกาล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงแรม รีสอร์ท สร้างขึ้นเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว 
                 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าไร่ ปลูกข้าวโพด น้อยหน่า มะม่วง ผัก ผลไม้และ
ไม้ดอกเมืองหนาว เลี้ยงโคนม โคเนื้อ ม้าแข่ง และผลิตภัณฑ์หินอ่อนทุกชนิด มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
เพราะมีเข่ือน   ล าตะคองกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแจกจ่ายน้ าให้กับอ าเภอต่าง ๆทัศนีย์ภาพ
โดยรอบเขื่อนสวยงาม ปัจจุบันการไฟฟูาฝุายผลิตได้จัดสร้างอุโมงค์ขนาดยักษ์เพ่ือถ่ายเทน้ าขึ้นไปกักเก็บไว้
บนอ่างยอดเขาสูง เพ่ือระบายน้ าลงสู่ใบพัดเพ่ือใช้ปั่นกระแสไฟฟูา เรียกว่าโรงงานไฟฟูาพลังน้ าแบบสูบ
กลับ เพื่อใช้ในประเทศ   และจ าหน่ายเพื่อนบ้าน 
 
อ าเภอสูงเนิน 
   อ าเภอสูงเนิน ในอดีตมีความเจริญก้าวหน้าในอารยธรรมยุคโลหะของภาคอีสาน ซึ่งเป็น
ยุคโลหะตอนปลาย สันนิษฐานว่ามีอายุถึง 2000 ปี แสดงว่าได้เกิดชุมชนใหญ่ขึ้น(ในสมัยสุวรรณภูมิ) น่าจะ
ได้แก่บริเวณท่ีเป็นอ าเภอสูงเนินในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเป็นท าเลที่เหมาะสมอยู่ใกล้ล าน้ าล าตะคอง 
ล้อมรอบด้วย     ลุ่มน้ า ในระยะแรกๆ คงจะมีความอุดมสมบูรณ์ท าไร่ท านาได้ผลดี จึงมีผู้คนอพยพมา
รวมกัน มีชื่อว่า "เมืองเสมา"(ต าบลเสมา ในปัจจุบัน) ส าหรับการจัดตั้งอ าเภอสูงเนินนั้น เดิมอยู่ที่อ าเภอ
สันเทียะ(อ าเภอโนนไทย) ต่อมาในรัชการที่ 5 ได้ทรงสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ทางรถไฟ
ได้ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านสูงเนิน ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ ท าให้การติดต่อกับตัวจังหวัดได้รับความสะดวกมากกว่า
จะติดต่อกับอ าเภอโนนไทย และประชาชนต่างก็อพยพเข้ามาท ามาหากินในหมู่บ้านสูงเนินตามล าดับ 
ดังนั้นทางราชการจึงยกฐานะให้เป็นอ าเภอสูงเนิน เมื่อ พ.ศ. 2444 โดยใช้ตามชื่อบ้านว่า "อ าเภอสูงเนิน" 
ส่วนค าว่า "สูงเนิน" นั้นเรียกตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นที่ราบสูงและเป็นเนิน เดิมเรียกว่า "บ้านสอง
เนิน" เพราะมีเนินดินอยู่สองฟากบึงแห้ว(บึงใหญ่ที่มีน้ าตลอดปี) ต่อมาภายหลังเพ้ียนมาเป็น "สูงเนิน" 
  อ าเภอสูงเนิน มีเนื้อที่ทั้งหมด 768.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 480,312.50 ไร่ มี
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง บริเวณตอนเหนือเป็นที่ราบสูงลาดลงมายังบริเวณตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบ
ลุ่ม มีแม่น้ าล าตะคองไหลผ่านเนื้อท่ีประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,000 ไร่ ส่วนทางด้าน
ใต้และด้านตะวันตกเป็นที่ราบ มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขา มีโรงงานอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่   
  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ทิศใต้ 
ติดต่อกับ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอขามทะเลสอ และอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ครูและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 67  คน  จ าแนกตามกลุ่มและ
ระดับการศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามกลุ่ม
และระดับการศึกษา 

 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน
บุคลากร (คน) 

 
ระดับการศึกษา 

 
รวม

ทั้งสิ้น 
(คน) 

 
ชาย 

 
หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

ผู้บริหาร 5 - - - 3 2 5 
กลุ่มอ านวยการ 1 3 - 2 2 - 4 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - 7 - 5 2 - 7 
กลุ่มนโยบายและแผน  - 6 - 3 3 - 6 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 6 1 2 3 - 6 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การจัดการศึกษา 

4 11 1 - 13 1 15 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

- 4 - 3 1 - 4 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 2 - 1 1 - 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- 1 - - 1 - 1 

กลุ่มกฎหมายและคดี 1 1 - 1 1 - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - - 1 - 1 
ลูกจ้างประจ า 2 2 - 4 - - 4 
พนักงานราชการ 1 -  - 1  1 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 4 6 3 - - 9 

รวมครูและบุคลากรทั้งสิ้น 19 48 8 24 32 3 67 
คิดเป็นร้อยละ 28.36 71.64 11.94 35.82 47.76 4.48 100 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2565 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ข้อมูลสถานศึกษา 

ตารางท่ี 2  จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด   จ าแนกตามขนาดเป็นรายอ าเภอ  ปีการศึกษา  2565
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    จ าแนกตามขนาด 4 ขนาด 

 

อ าเภอ ขนาดเล็ก  
(0-120) 

ขนาดกลาง 
(121-600) 

ขนาดใหญ่ 
(601-1,500) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
(1,501คนขึ้น

ไป) 

 
รวม 

ปากช่อง 30 38 5 0 73 
สีคิ้ว 31 29 2 0 62 

สูงเนิน 26 18 1 0 45 
รวมทั้งสิ้น 87 85 8 0 180 
ร้อยละ 48.33 47.22 4.44 0 100 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ข้อมูล ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน  2565 

ตารางท่ี 3   จ านวนโรงเรียน  ครู  นักเรียน  และห้องเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4   ปีการศึกษา  2565   

อ าเภอ 

โรงเรียน   
ข้า 

ราชการ
คร ู

นักเรียน ห้องเรียน 
นักเรียน 

: 
ห้อง 

นักเรียน  
:  

คร ู

ประถม 
ศึกษา 

ขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

ปากช่อง 73 26 892 15,588 823 19 : 1 18 : 1 
สีคิ้ว 62 22 610 9,631 635 16 : 1 16 : 1 

สูงเนิน 45 9 370 5,832 409 15 : 1 16 : 1 
รวมทั้งสิ้น 180 57 1,872 31,051 1,867 17 : 1 17 : 1 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ข้อมูล ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน  2565 

  ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษา   

ระดับการสอน/ช่วงช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 3,146 2,928 6,074 19.56 
                            การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 4,944 4,632 9,576 30.84 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 5,563 4,922 10,485 33.77 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) 2,647 2,269 4,916 15.83 

รวมทุกระดับ 16,300 14,751 31,051 100.00 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ข้อมูล ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2565  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

  ตารางท่ี 5  จ านวนครูและบุคลากร ในสถานศึกษา     

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 111 4.90 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 24 1.06 
3. คร ู 1,733 76.44 
4. ลูกจ้างประจ า 42 1.85 
5. พนักงานราชการ 109 4.81 
6. ลูกจ้างชั่วคราว 248 10.94 

รวมทั้งหมด 2,267 100  

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล   ข้อมูล ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2565   

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ตารางท่ี 6 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
             (Reading Test : RT)  
  

ความสามารถ 
คะแนนและระดับคุณภาพเฉลี่ย  ปีการศึกษา 2564 คะแนน/ระดับ

คุณภาพเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2563 

เพิ่ม/
ลด ระดับชาต ิ ระดับ สพฐ. ศึกษาธิการ

ภาค 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต 

ด้านการอ่านออกเสียง 69.95 ด ี 69.04 ด ี 72.35 ด ี 72.15 ด ี 65.49 ด ี 72.79 ด ี -7.30 
ด้านการอ่านรูเ้รื่อง 72.76 ด ี 72.30 ด ี 71.94 ด ี 72.94 ด ี 70.63 ด ี 72.17 ด ี -1.54 
รวมทั้ง 2 ด้าน 71.38 ด ี 70.67 ด ี 72.15 ด ี 72.55 ด ี 68.10 ด ี 72.48 ด ี -4.38 

           
ตารางที่ 7 การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)   
 

ความสามารถ 
คะแนนและระดับคุณภาพเฉลี่ย  ปีการศึกษา 2564 คะแนน/ระดับ

คุณภาพเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2563 

เพิ่ม/
ลด ระดับชาต ิ ระดับ สพฐ. ศึกษาธิการ

ภาค 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต 

ด้านคณติศาสตร ์ 49.44 ด ี 48.73 ด ี 47.34 ด ี 48.18 ด ี 45.29 พอใช้ 40.53 พอใช้ +4.76 
ด้านภาษาไทย 56.14 ด ี 55.48 ด ี 54.65 ด ี 55.22 ด ี 53.24 ด ี 48.23 พอใช้ +5.01 
รวมทั้ง 2 ด้าน 52.80 ด ี 52.11 ด ี 51.00 ด ี 51.71 ด ี 49.29 ด ี 44.40 พอใช้ +4.89 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ตารางท่ี 8  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)  ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ผลการประเมิน 
จ าแนก 

ตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ย   
ปีการศึกษา 

2563 
เพิ่ม/ลด 

ระดับชาติ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต 

ภาษาไทย 50.38 49.54 50.93 49.61 57.61 -8.00 
ภาษาอังกฤษ 39.22 35.46 36.46 33.43 37.75 -4.32 
คณิตศาสตร์ 36.83 35.85 37.03 35.40 27.63 +7.77 
วิทยาศาสตร์ 34.31 33.68 34.00 32.75 38.19 -5.44 
ค่าเฉลี่ยรวม 40.19 38.63 39.60 37.80 40.30 -2.50 

     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.นครราชสมีา เขต 4 
 
ตารางท่ี 9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลการประเมิน 
จ าแนก 

ตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ย   
ปีการศึกษา 

2563 
เพิ่ม/ลด 

ระดับชาติ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต 

ภาษาไทย 51.19 52.13 51.20 49.65 54.66 -5.01 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 29.79 27.59 28.79 -1.20 
คณิตศาสตร์ 24.47 24.75 24.13 21.44 23.06 -1.62 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 31.49 29.68 29.45 +0.23 
ค่าเฉลี่ยรวม 34.56 34.84 34.15 32.09 33.99 -1.90 

      ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
ตารางท่ี  10  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

           รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
ของสมศ. ระยะที่  1  ประจ าปีงบประมาณ 2564    

ระดับปฐมวัยในภาพรวม 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก - - 2 4.08 47 95.92 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 49 100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ - - 3 6.12 6 93.88 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี จ านวน 46 โรง จากท้ังหมด 49 โรง  คิดเป็นร้อยละ 
93..88 

       ระดับขั้นพื้นฐานในภาพรวม 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน - - - - 51 100 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 51 100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ - - - - 51 100 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี  จ านวน 51 โรง จากท้ังหมด 51 โรง  คิดเป็นร้อยละ 
100 

       **หมายเหตุ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19                          
ของสมศ. ระยะที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  2564 มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ปรับปรุง 
พอใช้ และ ดี 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ตารางท่ี 11  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
 

          รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
ของสมศ. ระยะที่  1  ประจ าปีงบประมาณ 2565    
 

ระดับปฐมวัยในภาพรวม 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก - - - - 40 100 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 40 100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ - - - - 40 100 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี จ านวน 40 โรง จากท้ังหมด 40 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100 

       ระดับขั้นพื้นฐานในภาพรวม 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร้อย
ละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน - - - - 40 100 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 40 100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ - - - - 40 100 
สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี  จ านวน 40 โรง จากท้ังหมด 40 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100 

       **หมายเหตุ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19                         
ของสมศ. ระยะที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  2565 มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ปรับปรุง 
พอใช้ และ ดี 

  

       ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.นครราชสมีา เขต 4 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 
                                                                         4.0 ของ กรพ. สพฐ.)   
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 
                                                                        4.0 ของ กรพ. สพฐ.)     
มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้ 

ดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนางานสะท้อนถึงสภาพปัญหา  และด าเนินการได้ตาม
เปูาหมาย  สามารถเป็นแนวทางหรือแบบอย่างให้กับองค์กร
หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ  ทั้งนี้ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
กลุ่ม / หน่วย  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หารูปแบบ
หรือวิธีการท างานที่ดี  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการส่งเสริม  
สนับสนุน  ก ากับติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด  
และสะท้อนสภาพปัญหาพร้อมทั้งมีโครงการ  กิจกรรม  
กระบวนการด าเนินงานที่พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างชัดเจน  มีการ
สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ควรบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน  และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3  ผู้เรียนระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คุณภาพตามหลักสูตร  ประกอบด้วย 
1.  ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
2.  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
4.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ผลการประเมินความสามารถในการอา่น  
การคิดวิเคราะห์  และการเขียน  

ดีมาก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ชัดเจน  ครอบคลุมทุก
ช่วงวัย  สอดคล้องกับสภาพปัญหา  โดยจัดให้มีโครงการ 
กิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครอบคลุมทุกด้าน  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ได้ตามเปูาหมาย  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนจนผลสัมฤทธิ์มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามควรสนับสนุน  การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นหรือมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ  ประกอบด้วย   
1)  จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เขา้เรียนชั้น ป.1  
2)  อัตราการออกกลางคันลดลง 
3)  อัตราการศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่
จบชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6 
4)  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ได้แก่ เดก็พกิาร
เรียนรวม  เด็กด้อยโอกาส  และเดก็ที่มีความสามารถ
พิเศษ 
5)  ผูเ้รียนชั้น ม.3 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชพี  และศึกษาต่อในสายอาชพี     

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  
เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย
ได้ทั่วถึง  ชัดเจน  และต่อเนื่อง  สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของพื้นที่  ทั้งกลุ่มผู้เรียนปกติและกลุ่มผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  มีการศึกษา
ต่อที่สูงขึ้น  และมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการน าไป 
ใช้ประกอบอาชีพ  ในขณะเดียวกัน  ควรมีการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ  เที่ยงตรง  ตรวจสอบ
ง่าย  และสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีมาก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้าง  น าเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา  มีกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย  ตลอดจนมีการสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล  โดยการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ  หลากหลาย
ช่องทาง  ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่  6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  มีความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการพัฒนางาน  โดย
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน  เพ่ือน าข้อเสนอแนะ  และ
ความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุง  พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ควรใช้
กระบวนการวิจัยช่วยในการแสวงหาจุดเด่น  จุดอ่อน  
จุดที่ควรพัฒนา  ที่สะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่  3  ดีเยี่ยม 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  (KRS)   
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564     
  - ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) คะแนน 
4.49278   ร้อยละ  89.85   ระดับผลการประเมิน  ระดับมาตรฐานขั้นสูง    
 
ผลการประเมินส่วนราชการ  PMQA  4.0  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564      
  - ผลการด าเนินงานผลการประเมินส่วนราชการ  PMQA  4.0  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564      
คะแนน 3.98000   ร้อยละ  87.26   ระดับผลการประเมิน  มุ่งสู่ระบบราชการ  4.0      
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and  Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564  
  - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์  (Integrity and  Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  คะแนนรวม   95.57    ระดับ  AA  ผลการประเมิน   ผ่าน  อยู่ในล าดับที่  69  จาก  225  
เขต 
 
ผลการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ  
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา  

ร้อยละ 80 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่6  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึน - 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 10  ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEER)  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรลุ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 11  ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม  
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA  

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 14  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ  หรือทักษะอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่  ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

    

   ตัวช้ีวัดที่ 14.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ร้อยละ 80 บรรลุ 
   ตัวช้ีวัดที่ 14.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร้อยละ 80 บรรลุ 
   ตัวช้ีวัดที่ 14.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ร้อยละ 80  - 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 15  อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ   
    ตัวช้ีวัดที่ 15.1  ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้น 
                         ประถมศึกษาปีที่  1  

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรลุ 

   ตัวช้ีวัดที่ 15.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
                        ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ร้อยละ 
100 

บรรลุ 

   ตัวช้ีวัดที่ 15.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
                       ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  

ร้อยละ 
100 

- 

   ตัวช้ีวัดที่ 15.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
                       ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่  19  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 80 บรรลุ 

 
หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และกลยทุธ์ที่ 6 การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใช้ข้อมูลจากส านัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ.  
ที่มา  :  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ส่วนที่ 2 
บริบททีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษา 

พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  

   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียน  4  ด้าน  ดังนี้  
   1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   
   มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง   ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ และ 
มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 
   2.  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
   รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด  
สิ่งที่ชั่ว  และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   3.  มีงานท า – มีอาชีพ 
   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว  หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชน  รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ    การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด  และต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงาน
ท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว  
   4.  เป็นพลเมืองที่ดี 
   การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน   ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี   การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไร 
ที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย
ความมีน้ าใจ  และความเอ้ืออาทร   
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  

หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมใน
การศึกษาภาคบังคับ  

หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้อง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล 
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุน  เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการ
ให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่ง
กฎหมาย ดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา 
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

(1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  

(2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุน เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ให้ได้ ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัดและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ีดังกล่าว 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเปูาหมาย การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน 
ต่าง ๆ ให้สอดคล้อง  และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
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พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข้าถึง
การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  6) ยุทธศาสตร์ ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการ
พัฒนา ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพ การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศ
ไทยยังคงมี ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายใน
การยกระดับ การพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกัน การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนา ประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ยังมีปัญหา การใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
มนุษย์ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เปูาหมายการเป็น
ประเทศ ที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี 
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา 
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ  
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้ อง  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง  เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  
  ดังนั้น เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน  
และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนา  



21 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญ 
ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การด าเนินชีวิต และมี
จิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับ การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนัก ถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท 
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนขึ้น  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง
การจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งประเด็นแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การ
ต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร  4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การ
พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ     7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม  16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 
  ปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลง 
อย่างสมบูรณ์ในช่วงปี 2564 ซึ่งท าให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์
รวม ของประชากรไทยในปี 2561 อยู่ที่ 1.58 ซึ่งต่ ากว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมี
ปัญหา และความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา  
และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ าในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพ ของ
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น  
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  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็น
ระบบ  โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
สร้างความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ช่วยเหลือสังคม พัฒนาและ ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา   มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น ในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทั กษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนา เทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร  
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด ของตนเอง”  
 

  ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วง
ชีวิต เพ่ือให้เป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม การพัฒนาคน เชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน 
และวัยผู้สูงอายุ  เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองในทุกช่วงวัย  มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ  แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับ ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 1) 
การสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน 5) การส่งเสริมศักยภาพ วัยผู้สูงอายุ  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12)  การพัฒนาการเรียนรู้  
 

  ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ย ของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 - 59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.4 ปี  
ในปี 2559 แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  เมื่อ
พิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน ในปี 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อย
ละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA   ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน  
เนื่องจากข้อจ ากัดที่ส าคัญของการศึกษาไทย ทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้น
การท่องจ าท าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพ ยัง
กระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ 
ในสัดส่วนที่น้อย ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของตลาดงาน  
บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ  
  การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา มี
การออกแบบ ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
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และการพัฒนา ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรั บการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้าง ระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทย ตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการ
ท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่ม ผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและ  
นักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของประเทศ 
  ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนด
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา
การศึกษา และการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออก
จากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ 
รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 2) การตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
 
  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็น
ธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน  เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้าน
พลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดย
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและ
ระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
 
   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้
มี การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ 
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มี
กลไก และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน  รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพืน้ที่ ทั้งนี้บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 
258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการ ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนิน
การศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายเพ่ือ
เสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
  นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุ ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ  ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ด้านความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของ
ไทยมีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบ
การศึกษา เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐใน
ด้านธรรมาภิบาล เป็นอุปสรรคส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงบริบท ของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
  จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือ
การปฏิรูป การศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่างๆ 
เวทีทางวิชาการ  มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของ
การจัดการศึกษา  (Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (Reduce 
disparity in education)    3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Leverage excellence and  competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม  
ธรรมาภิบาล ( Improve Efficiency,  agility and good governance) โดยได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง 1) การปฏิรูป ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก 
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และเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  (Digitalization for 
Educational and Learning Reform)  
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี13  (พ.ศ. 2566 – 2570)   
 

พัฒนาที่จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเปูาหมายร่วมที่
ชัดเจน และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน ามา
ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 (พ.ศ.2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1  
ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของ
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญ
ของโลก หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการ
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุด
หมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากท่ีสุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเปูาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปูาหมาย สร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 12 มุ่งตอบสนองเปูาหมายหลักของแผน 2 เปูาหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคน
ส าหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต เปูาหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการ
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อัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความ
เป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเปูาหมาย
ระดับหมุดหมายและตัวชี้วัด ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น 
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผน ฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชา 
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
 เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเปูาหมาย  
และสามารถสร้างงานอนาคต 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Form : WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 - 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้
ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผน ฯ 

กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพ่ือดูแล 
หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง 6 ปี  
การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการ 
ของเด็กปฐมวัย สามารถทางานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการ
พัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อน
เข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือให้ เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มี
สมรรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การ
ปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการ
เรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาระบบ
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สนับสนุนการเรียนรู้ โดย 1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนา 
แนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการ
เรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและ      
ผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด า เนิน
ชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความ
หลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพ่ือการวางอนาคต  
ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และการกลั่นแกล้ง 4) การ
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้ างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
และดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 5) การกระจายอ านาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร 
รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการ
ร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา 6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการการ
บริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การ
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทางานวิจัยในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็น
ทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือ
ต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหาก าไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ 
อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา  
ผู้ต้องค าพิพากษา 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาค  
การผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยง 
ความร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้ง
ความสามารถในงาน ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือกา รประกอบอาชีพ การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และการใช้สิทธิในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การ
แก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคน
เพ่ือน าทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งก าหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบ
ข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาก าลังคน ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเชื่อมโยงกับ
สมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเปูาหมาย 
รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่าจ้าง ก าหนดมาตรการในการผลิตกาลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัด
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การศึกษารูปแบบจ าลอง ในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วน

ต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยก าหนดมาตรการจูงใจที่ เหมาะสมเพ่ือ 
ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน  ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือน
จริง สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน 
รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบ
ธนาคารหน่วยกิต ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับ
และประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ ก าหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่ม 
การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิต
นวัตกรรมทางการศึกษา จัดทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก าหนดเงื่อนไขการให้ใช้
ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียน
ในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทาข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย ของกลุ่มเปูาหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเปูาหมาย
พิเศษที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 

 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ังคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 

เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จัดท าเพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการ
เสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่ง (ร่าง) นโยบายและแผนแห่งชาติ  
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เสนอร่างโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ก าหนดให้มีหมวด
ประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ หมวดประเด็นความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 นโยบายและแผนความ
มั่นคง ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 2) การปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์
ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่
ชายแดน 4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 5) การปูองกันและแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 6) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 7) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8) การ
ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 9) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10) การปูองกัน 
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และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 11) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 12) การสร้างดุลย
ภาพระหว่างประเทศ 13) การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และหมวดประเด็นศักยภาพความ
มั่นคง ประกอบด้วย 4 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 14) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 15) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 16) การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคง 17) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

   แผนการศึกษาแห่งชาติเกิดจาก ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ 
   - การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิตอล 
(Digital Revolution) 
   - การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 
   - การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของ
การเป็นประชาคมอาเซียน และ 
   - ความตอ้งการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจาก
ภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ใน
อนาคตอันใกล้ 
   - การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหา
หลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ า
ในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้ง ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาด 
ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ 
ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย 
   - ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2559 พบว่า ไทยประสบความส าเร็จในหลาย
ด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป 
   1.   ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนนุโอกาสทางการศึกษา
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมี
โอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง 
   2.   ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ ากว่าหลายประเทศในแถบ
เอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกจากนี้คุณภาพ
ของก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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   3.  ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใช้จ่าย
งบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุง 
เป็นล าดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก 
 
วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2.  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ 
   3.   เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.   เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมาย 
ดังนี้ 
   1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภายเดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถานการการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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    3.2คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิติได้ตามศักยภาพ 
   3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   3.6  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   5.1  คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวความคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   5.2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   5.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมาย 
ดังนี้ 
   6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 
    เป็นการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ 
ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย 
และต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพ
และความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ 
และความต้องการพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของคว าม
เป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระท าทั้งปวงเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัด
อย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่ง
จะด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็น
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูก
แรงงานต่างชาติและเด็กท่ีไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
รอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา 
และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนดให้มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 
ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน าไปใช้ประโยชน์ 
5) การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) 
การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไก การประสานงาน ด าเนินงาน 
และติดตามประเมินผล 

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา  

ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที ่25 กรกฎาคม 2562 นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในนโยบายที่ 8 ดังนี้ 
  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

                        8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการ เต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นใน 
ทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้
ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่อง
โภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะ 
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ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ 
                          8.1.2 สง่เสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลายของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
        8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคน 
ทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการ
สร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
         8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียนทั้ง
ในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ 
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
   8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนาก าลังคนที่มีทักษะชั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะ
เข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย 
เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยใน
ระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้
ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
         8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ าและความ
ยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิง
พ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัล และอุตสาหกรรม 4.0 ตามความ
เหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน
สุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัตจีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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        8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้น
สูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็น
เลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริม ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาค
การศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
ของระบบวิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
        8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบ
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด 
และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง
ในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ยกระดับงานวิจัย การเพ่ิม ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
   8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
        8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลสัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจน
พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกันช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
         8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วย
จัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนที่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับ
โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา ในพ้ืนที ่สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหา หนี้ในทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และทบทวน รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

         8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
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ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยีในอนาคต 
        8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่
ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย 
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกัน การส่งเสริมกลไกสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
   8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของ
คนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต 
ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ  เรียนข้ามสาขาวิชาและข้าม
สถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทย
ทุกช่วงวัย และทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

  นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที ่7 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
   โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่
ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือแบ่งปัน
องค์ความรู้ของสถาบันศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้าง
นักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบ
ในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
       1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และ
ปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้าน
ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best 
Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  
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      1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกปูองคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  
      1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุก
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   
  2.  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
      2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ
ตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ 
รวมทั้งการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  
      2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง
ตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
      2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
      2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม  ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น  และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
      2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
      2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
      2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม 
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้
ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้า
ร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 
รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
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      2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไป
ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
               2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัว
ผู้เรียน  
  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
      3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือปูองกันเด็ก  
ตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
      3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายพิเศษ และ
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
      3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
  4.  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้ ง
ในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือ
การมีงานท า  
      4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการ
ผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
      4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency)   
      4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และ
พัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
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       4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
      4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า 
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
      4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเปูาหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและ
ประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้  
  5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     
      5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
      5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  
      5.3 พัฒนาครู ให้มี ความพร้อมด้ านวิชาการและทักษะการจัดการ เรี ยนรู้  
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
      5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
อนาคต  
      5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
  6.  การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
        6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก     
       6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
      6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจ าเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ 



39 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

      6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  7.  การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   
โดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล
ในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
  4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว               
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมประเทศ 
   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือจ้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมี
เปูาหมายผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝุการเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
  เด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสุข และมีเปูาหมาย ได้รับการพัฒนา
ตนเอง เต็มศักยภาพ อย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
  2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย  
และจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท 
 
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค  
มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุุน PM 
2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ท ันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
  6. สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษา เ พื ่อการบรรล ุเป ูาหมายการพ ัฒนาอย ่า งยั ่ง ย ืน 
(Sustainable Development Goals :  SDGs)  และสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  7.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
 

กลยุทธ์   
   1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   2.  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
 1. ด้านความปลอดภัย  
  1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบ
และกลไก ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย
ต่าง ๆ ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกปูอง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
  2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค 
และ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
  2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือก ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้  
   2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปูองกันไม่ให้นักเรียนออกจาก 
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ  
 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม
กับความต้องการ และบริบท  
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  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ
คิดขั้นสูง  มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับ
ผู้อื่น  โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างยั่งยืน  รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า  
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้  
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคาร
หน่วยกิต มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา  
  3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ  
 4. ด้านประสิทธิภาพ  
  4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่ เป็น
ฐาน  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล  
  4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ  เพื่อให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียน ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิต
วิถีปกติต่อไป  (Next Normal)  
 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

  1.  เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery)  ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน   
  2.   เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)   
  3.   ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และปูองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน  
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา   
  4.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง 
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน   
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  5.   จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการ
สร้างวินัย ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู   
  6.   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ
วัด และประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ
กับผู้เรียนทุกระดับ  
   7.   ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง 
หา่งไกล  และถิ่นทุรกันดาร   
  8.   มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ   
  9.   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็น
ฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 
   เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระ
การพัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ.2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 
193 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming 
Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเปูาหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้
เปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) (ค.ศ.2000-2015) 
   การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(กพย.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็น
กรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 
   1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
มีการแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวง
ต่างๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเปูาหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเปูาหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุ มและ เท่ า เที ยมและสนับสนุน โอกาส ในการ เ รี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต  ซึ่ งป ระกอบด้ ว ย  
10 เปูาประสงค์ โดยมี 2 เปูาประสงค์ที่ถูกจัดล าดับให้อยู่ในเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ส าคัญ  
30 ล าดับแรก ได้แก่ 
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   เปูาประสงค์ท่ี 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 
   เปูาประสงค์ท่ี 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การ
ดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2579 เพ่ือให้
เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดนครราชสีมา 

   ประเทศไทยได้ด าเนินการ ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ วันที่ 27 กันยายน 
พ.ศ. 2558 ในเรื่องการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals - SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมายส าคัญ 17 เป้าหมาย ซึ่งประเทศไทยได้น า
เป้าหมายดังกล่าวพร้อมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มา
จัดท ากรอบการพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศไทย แล้วน าสู่การปฏิบัติภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมทั้งน าสาระส าคัญของเปูาหมายที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา บรรจุไว้ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2574 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่4 จึงไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ให้บรรลุเป้าหมายและมีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานที่ กพย. 
ก าหนด โดยได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด (SDG4 Roadmap) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้
ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ภาคเีครือข่ายด้านการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจัดท าแผนที่
น าทางการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด (SDG4 Roadmap) ที่
สอดคล้องกับแผนที่น าทางฯ ที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท าข้ึนถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนา
ของแผนทีน่ าทางฯ จากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าแผนที่น าทางการขับเคลื่อนเปูาหมาย
การพัฒนา ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
ในการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน“เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้เป้าหมายนี้มีเป้าหมายย่อย 10 เป้าหมาย
ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
   4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
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   4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 
2573 
   4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง 
ซึ่งรวมถึงผู้พิการชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ ทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายใน 
ป ีพ.ศ. 2573 
   4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถ
อ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลกและความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
   4.b เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด และรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ. 2573 
 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(นครชัยบุรินทร์) ส านักงานศึกษาธิการภาค 13  พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 วิสัยทัศน์    
   คนนครชัยบุรินทร์ทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  เท่า
เทียมทั่วถึงมีงานท า  และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย  ภายใต้พหุวัฒนธรรมอีสานใต้  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  
ยุทธศาสตร์  
  1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงตามบริบทของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1 ภายใต้พหุวัฒนธรรมอีสานใต้ 
  2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล  มีอาชีพ  มีงานท า   
มีความสามารถในเทคโนโลยีดิจิทัล  งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม  และ
บริบทในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
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  3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21 
  4.  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทั่วถึงทางการศึกษาของทุก
ช่วงวัยตลอดชีวิต 
   5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
    
 วิสัยทัศน์    
   คนโคราชได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกช่วงวัย  
มีงานท า ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษท่ี 21     
  
พันธกิจ  
    1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ     
   2. จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพพลเมืองด้วยพหุปัญญา ตามแนวทางสันติวิธี   
   3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยการใช้  องค์ความรู้ เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์     
   4. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน และทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก    
   5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึงสุขภาพอนามัยความ
ปลอดภัยและ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็น
โคราชเมืองน่าอยู่   
   6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
   7. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
  
เป้าประสงค์   
  1. คนโคราชทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม   
   2. พัฒนาและผลิตก าลังคนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมมีทักษะการ
เรียนรู้และ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และ
อาเซียนสู่สากล   
   3. คนโคราชทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อย่างมีคุณภาพ
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โดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานและประกอบอาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของการ พัฒนาพ้ืนที่และประเทศ    
   4. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  5. คนโคราชทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักโคราช รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรม ภาษาโคราช มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ   
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคมโคราชและ
ประเทศ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลิตและพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5    การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อม 
และอัตลักษณ์ของโคราช  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 
   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4  เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ  โดยมีเปูาหมายผู้เรียนคือผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะที่จ าเป็น  สามารถแก้ปัญหา  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองดีรู้สิทธิรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ  สามัคคี มีวินัย  มี
ความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เปูาประสงค์  กลยุทธ์  ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  จุดเน้น 
ในการบริหารจัดการศึกษา  พร้อมทั้ง ผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4  มีทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
แนวทางการด าเนินงาน  นายด าเนิน   เพียรค้า  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4   
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SOAR Analysis) 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  4  ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยได้ศึกษา วิเคราะห์  ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ  20 
ปี (พ.ศ.  2561-2580)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้
ทิศทาง การพัฒนาการศึกษาเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการศึกษา และบริบทที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา ตาม
กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
(SOAR Analysis) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได้ประเด็นจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง  โอกาส  แรงบันดาลใจ และผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึน  ดังนี้ 
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การวิเคราะห์สภาพขององค์กร (SOAR Analysis)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนรุ่นใหม่  
มีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล 
2.  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นมีการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลง  
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ มีการจัดท าหลักสูตรประวัติศาสตร์  
บูรณาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 มีทักษะจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  ส่งเสริมให้มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และสนับสนุนการ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
5.  มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง  การก ากับ  
ติดตาม  นิเทศ  ประเมินผลการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
มีการก าหนด นโยบาย กลยุทธ์ เปูาหมาย มาตรการ 
ทิศทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   
7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการครบทั้ง 4 
ด้าน อย่างชัดเจน ทั่วถึง  มีการกระจายอ านาจสู่
กลุ่มโรงเรียน  เครือข่ายพัฒนาการศึกษาในการ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งผลให้เกิดการบริหารงานมีความ
คล่องตัวมากข้ึน   
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก  แหล่งท่องเที่ยว  
ลุ่มน้ าล าตะคอง มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน  และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
 2.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สนับสนุน
ให้มรีะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มปีระสิทธิภาพ 
เรียนแบบ Online  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง 
3.  มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาการศึกษา   
4. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน  
5. ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่น  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด
การศึกษา  และส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ  มีตลาด
รองรับผลิตภัณฑ์และบริการ 
6.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน อย่าง
ต่อเนื่อง    
7.  รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
8.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ส่งผลให้สถานศึกษามี
ทรัพยากรในการบริหารเพ่ิมขึ้น 
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จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

8.  มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการท างานขององค์
คณะบุคคลอย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
9.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีระบบ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
10.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ มุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  และได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ   
11.  มีระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  (Big 
Data) เพ่ือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง 
 12.  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพ  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม    
มีโรงเรียนต้นแบบ  สถานศึกษาปลอดภัย MOE 
Safety Center และมีแผนเผชิญเหตุ 
13.  มีองค์คณะบุคคล  ที่เข้มแข็ง 

 

แรงบันดาลใจ (Aspiration) ผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Results) 
1.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง 
2.  มุ่งหวังให้ผู้เรียนทั้งในระบบ และการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  มีทักษะอาชีพ ด ารงตนอยู่
ได้อย่างมีความสุข  
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
ปรับตัวในรูปแบบวิถีใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
4.  ครูและบุลากรทางการศึกษาทุกคน มีความภูมิใจ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี  มีจิตอาสา   
มีความเอ้ืออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการน้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

1.  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีจิตส านึกความ
เป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และสถาบันการปกครองตามแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายและน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต เป็นผู้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับพระบรม
ราโชบาย และยุทธศาสตร์ชาติ   
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา   
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถเป็นแบบอย่างได้  
4.  นักเรียน อ่านออก เขียนได้  ลายมือสวย  คิดเลข
เป็น  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  และรักษา
สุขภาพพลานามัย พร้อมรับกับโรคอุบัติใหม่   
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แรงบันดาลใจ (Aspiration) ผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Results) 

 5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  
6.  นักเรียน  มีความสามารถในการแข่งขัน    ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ 
7. ครู มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 
  การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส า นักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องวิเคราะห์นโยบาย ภารกิจ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)  ในการ 
จัดการศึกษา และบริบทที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา โดยมี   กรอบแนวคิดในการพัฒนา  
ตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
มีคุณภาพมาตรฐาน น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม บริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  อย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
   1.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  2.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
   3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม
และมีคุณภาพ  
  4.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
   5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยและนวัตกรรม 
สู่การบริหารจัดการศึกษา  
   6.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

เป้าประสงค์ 
  1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีความ
ปลอดภัยมีคุณภาพและเสมอภาค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ  
  2.  เด็กระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
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            3.  นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
  4.  สถานศึกษาทุกแห่งน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
รัชกาลที่ 10  สู่กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
   5.  สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนา  การวิจัย นวัตกรรม  สื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูล Big data และใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
  6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
   7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
     

วัฒนธรรมองค์กร     
   องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมแรงร่วมใจให้บริการเชิงรุก 
 

 คุณธรรมอัตลักษณ์    
   รับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัย  
 

ค่านิยมองค์กร  :    I AM KORAT 4 
   I - Integrity        ท างานอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
   A - Activeness      ท างานเชิงรุก ใส่ใจ มุ่งมั่น 
   M - Morality      เป็นผู้มีคุณธรรม พรหมวิหารสูง 
   KO - Knowledge organization    เป็นผู้มีการจัดการองค์ความรู้  
                                                                  ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
   R - Result based  management  รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   A - Accountability      ท างานอย่างมืออาชีพ รับผิดชอบ 
   T - Teamwork        ทีมงานที่ทรงพลัง 
   4          4 จุดเน้น 
 

กลยุทธ์ 
   1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   2.  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
 
กลยุทธ์ที่  1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์      
  1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ า 
  3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2566 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2567 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2568 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2569 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2570 

1 ร้อยละของผู้ เ รียนที่มีความรู้ความเข้าใจ ในภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่  (New 
Normal) 

100 100 100 100 100 

2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

85 90 95 100 100 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ    
ในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

80 85 90 95 100 

4 ร้อยละของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

80 85 90 95 100 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่ ได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
กลุ่มนิเทศฯ  

2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยทุกรูปแบบ  และพร้อมปรับตัว  

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครู  และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

 

3 ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ กลุ่ม
นโยบายและแผน 

4 ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย ของสถานศึกษาในสังกัด  รวมถึงแผนรองรับภัย
พิบัติฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
กลุ่มอ านวยการ 

5 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนให้มีทักษะในการปูองกัน
และปรับตัว 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 
กลยุทธ์ที่   2.  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์     
  1. เด็กอายุ 3 – 5 ปี มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย    
  2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
  3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
  5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2566 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2567 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2568 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2569 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2570 

1 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย  90 92 94 96 98 
2 อัตราการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 100 100 100 100 100 
3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  100 100 100 100 100 
4 ร้อยละ ของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง

บริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น  

90 90 100 100 100 

5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถ ตามหลักพหุปัญญา 

75 75 80 80 85 
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ที ่ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2566 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2567 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2568 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2569 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2570 

6 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา  หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

90 90 100 100 100 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  

1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและปูองกันไม่ให้ผู้เรียน
ออกจากระบบการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล

ฯ 
 

2 ส่งเสริม สนับสนุน ระดมทรัพยากร ให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 

3 ส่งเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home 
School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการใน
ศูนย์การเรียน  ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

กลุ่มส่งเสริมฯ / 
กลุ่มนิเทศฯ 

4 พัฒนาระบบในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือส่งเสริม ช่วยเหลือเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มส่งเสริม 

5 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 

กลุ่มนิเทศฯ ฯ / 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

 ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน 
6 ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
กลุ่มนิเทศฯ / 

7 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ 
8 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 

Alone) ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและ
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มนโยบายและ

แผน 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
9 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ การรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี มีโอกาส

เข้ารับการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
    1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี  รู้สิทธิและ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน เต็มตามศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
  3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  5. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning)  
  6. สถานศึกษา  สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น  ตอบสนองต่อความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน  
 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2566 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2567 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2568 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2569 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2570 

1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี 
ขึ้นไป   

95 96 97 98 100 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองหรือส่งต่อเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

95 98 100 100 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

80 82 84 86 90 

4 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูงและการประเมินและ
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

80 82 84 86 90 
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ที ่ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2566 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2567 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2568 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2569 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2570 

5 ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ เจตคติ
ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน ด้วยการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Instruction) และการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ในทุกระดับการศึกษา  

80 85 90 95 100 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะด้านภาษาและความรู้พ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัล 

62 64 66 68 70 

7 ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน   

80 85 90 95 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

100 100 100 100 100 

       

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ประเมินให้กับครูผู้สอนให้สามารถสร้างและใช้
เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน
ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

80 82 84 86 90 

10 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการสมวัย
ระดับดีข้ึนไป 

90 92 94 96 98 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     คุณภาพผู้เรียน  
1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย กลุ่มนิเทศฯ   
2 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศฯ  
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง 
/ส ารวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตาม
ความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

กลุ่มนิเทศฯ 

4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความ
ถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่งเสริมการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มส่งเสริมฯ  

5 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ  

6 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning  

กลุ่มนิเทศฯ /
ส่งเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ 
7 ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่าง

เรียน  
กลุ่มนิเทศฯ /
กลุ่มส่งเสริมฯ 

8 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มอ านวยการ  
/ กลุ่มส่งเสริมฯ  

 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
9 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้  ทักษะ  

เจตคติ  ค่านิยมและคุณลักษณะของผู้เรียนเข้าด้วยกัน  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มพัฒนาครูฯ  

10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

กลุ่มพัฒนาครูฯ  

11 พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ 
Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

กลุ่มนิเทศฯ /
กลุ่มพัฒนาครูฯ  

 หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
12 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กลุ่มนิเทศฯ 
13 พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้บริการ

แก่สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

14 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศฯ  

15 พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) ส าหรับผู้เรียน 
ทุกช่วงวัย 

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

16 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า 
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

17 พัฒนา รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

กลุ่มนิเทศฯ /  

18 พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะ
งานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง      

กลุ่มนิเทศฯ / 
กลุ่มพัฒนาครู 

 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่า

เปูาหมาย 
ปี 2566 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2567 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2568 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2569 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2570 

1 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา   
มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีและ
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีและ
ใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน 
(บริหารทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีและสถานศึกษา ใช้
ระบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน (บริหาร
ทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) เชื่อมโยง
เป็นระบบดิจิทัลเดียวกัน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 

80 85 90 95 100 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ราชการ 4.0 ตามเกณฑ ์  

มุ่งสู่
ระบบ

ราชการ 
4.0 

เป็น
ระบบ

ราชการ 
4.0 

เป็น
ระบบ

ราชการ 
4.0 

เป็น
ระบบ

ราชการ 
4.0 

เป็น
ระบบ

ราชการ 
4.0 

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ  
ดีเยี่ยม 

ระดับ  
ดีเยี่ยม 

ระดับ  
ดีเยี่ยม 

ระดับ  
ดีเยี่ยม 

4 ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

85 87 89 90 95 

5 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์ประเมิน (85 
คะแนนขึ้นไป)  คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  

60 70 80 90 100 

6 ระดับความส าเร็จผลการประเมนิตัวชีว้ัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS)  

มาตร 
ฐานขั้น

สูง 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

7 ระดับความส าเร็จผลการประเมนิตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ARS)  

บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 

8 ระดับความส าเร็จผลการประเมนิตามนโยบายและจุดเน้น
ของ ศธ.  

บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน 

100 100 100 100 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2566 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2567 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2568 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2569 

ค่า
เปูาหมาย 
ปี 2570 

10 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามมาตรการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ 

100 100 100 100 100 

11 ร้อยละของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาที่มี
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

    95 

12 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ
จัดการศึกษาของส านักงานพ้ืนที่การศึกษา ระดับมากขึ้น
ไป   

90 92 94 96 98 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. 
Online /ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก / พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการของสถานศึกษา/ 
สพท. / (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์) /ด้าน
บุคลากร)  

กลุ่มส่งเสรมิการ ศึกษา
ทางไกลฯ/ กลุ่มส่งเสริม

ฯ/ กลุม่บริหารงาน
บุคคล  

2 พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี พ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน 
ICT 

กลุ่มส่งเสรมิการ ศึกษา
ทางไกลฯ/ กลุ่มนเิทศฯ/ 

กลุ่มพัฒนาคร ู

3 ส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานที่ดีส าหรับสถานศึกษา
ให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการ
จัดเก็บข้อมูล 

กลุ่มส่งเสรมิการ ศึกษา
ทางไกลฯ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มอ านวยการ /กลุ่ม
นิเทศฯ / กลุ่มนโยบาย

และแผน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณทีมี่ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 
 
5 

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายตาม
ความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

กลุ่มนโยบายและ แผน 

 
 
 



67 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านกังานเขตพ้ืนที่การศกึษา และสถานศกึษามกีารบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
6 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคลากร 
กลุ่มพัฒนาครฯู 

7 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 

กลุ่มนิเทศฯ/ กลุม่
พัฒนาครูฯ / กลุม่
บริหารงานบุคคล 

8 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มพัฒนาครฯู/  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

9 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 

กลุ่มนโยบายและแผน / 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษา

ทางไกลฯ 

10 บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษา สพท.ทุกกลุ่ม 

11 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา  โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone)  

กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่ม
นโยบายและแผน 

 
จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
 
  1. นักเรียน   

1.1  มีความปลอดภัย ในทุกมิติ   
    1.2  อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย  คิดเลขเป็น 

  1.3  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET  NT , RT     
  1.4  ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

    1.5  มีทักษะ ศิลปะ  ดนตรี กีฬา อาชีพ  และทักษะชีวิต   
   1.6  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  2. ครู 

  2.1. ครดูี สอนดี ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 
    2.2  ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   2.3  ครูสอนแบบ Active Learning 
   2.4  ครูมุ่งเน้นพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

  3. สถานศึกษา 
  3.1  สถานศึกษาปลอดภัย 

3.2  ห้องเรียนคุณภาพ 
  3.3  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

   3.4  จัดระบบการนิเทศภายใน 
   3.5  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   3.6  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.1 มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  4.2 เป็นเขตสุจริต 
 
โครงการและงบประมาณ (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ก าหนดโครงการ 
และงบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.  2566 – 2570) โดยก าหนดกรอบ
วงเงินงบประมาณ  ตามกลยุทธ์   ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่    1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สถานศึกษาปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทุกมิติ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
 รวมกลยุทธ์ที่  1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
 
กลยุทธ์ที่  2   เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1 พัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษ และ 
ทีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ    

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

2 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 
3 คนพันธุ์โอ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 รวมกลยุทธ์ที่  2 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

กลยุทธ์ที่  3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

O-NET , NT, RT  
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
3 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยรอบ

ด้าน 
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

5 ส่งเสริมทักษะอาชีพ     100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
6 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
7. พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

8 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเรืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ      

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

9 หลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
10 สนุกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
11 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

12  ขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 รวมกลยุทธ์ที่  3 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 
 

กลยุทธ์ที่  4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัลของ สพป.และ
สถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
4 พัฒนาระบบการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ    

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

5 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจใน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและยกย่อง
เชิดชูเกียรติของบุคลากร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ใน สพป.และสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

7 พัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

8 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน  

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

9 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

10 นิเทศการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
12 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (กตปน.) 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

13 การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

14 การเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
15 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก 
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

 รวมกลยุทธ์ที่ 4 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
 รวมทั้งสิ้น 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 
 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
                 โครงการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ   
100,000  บาท 
กลยุทธ์ที่  2   เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
        โครงการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ    
560,000  บาท 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

กลยุทธ์ที่  3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      โครงการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ    
520,000  บาท 
กลยุทธ์ที่  4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
       โครงการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน  จ านวน  15  โครงการ  งบประมาณ   
1,350,000  บาท 
       รวมทั้งสิ้น    32  โครงการ   งบประมาณ    2,530,000   บาท 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัต ิ

 
แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผน ของหน่วยงานที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยมีเปูาหมายในปี พ.ศ. 2570 โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 และเพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดที่สอดคล้องกับเปูาหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  จึงก าหนดแนวทางในการบริหาร
แผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ใน
ความเป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   กับนโยบายและแผนที่ส าคัญอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้
และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
   2. เน้นย้ าให้ผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   ให้ความส าคัญในการ
พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4   เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการประจ าปี  และกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
   3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 –  พ.ศ.  2570   ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย มาตรการและโครงการที่เป็นรูปธรรม ส าหรับการ
ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  พ.ศ.  2570 
   4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเป็นระบบ 
   ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ ได้ก าหนดเปูาหมายภาพรวมและตัวชี้วัด
ระหว่างปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2566 – 2570  มีจ านวนตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ที่หน่วยงานในสังกัด สามารถน าไป
ก าหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนให้เหมาะสมในแต่ละปี และสามารถน าแนวทางพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
 ไปเลือกปรับใช้ตามบริบทของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุค่าเปูาหมายภายในปี 2570 ต่อไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4   มีเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 
   1. ด าเนินการพัฒนา  ส่งเสริม  ต่อยอด  จุดแข็งเพ่ือการพัฒนา  และแก้ไขปัญหาที่มี
จุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป  
   2. ด าเนินการความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ 
   3. หน่วยงานทุกระดับมีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โดยมีการก าหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาที่
เหมาะสม 
   4. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และน าเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ทรัพยากรดังกล่าว 
   5. การด าเนินการของหน่วยงานทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น   ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญในการ
บริหารจัดการ   การติดตาม การประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานและการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ ผ่านระบบการติดตาม ประเมินผลที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี  
   6. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนและขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน 
   7. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4   
ด าเนินการตามบทบาท ดังนี้ 

    7.1  กลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมนครราชสีมา เขต 4  ร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังกล่าว 

     7.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ไป
พิจารณาจัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนอ่ืนๆ 

    7.3 สถานศึกษา น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ไปเป็นกรอบแนวทาง
พิจารณาจัดท าหรือปรับเปลี่ยนแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับแผนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

------------------------------------- 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570 ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
           1) นายด าเนิน   เพียรค้า       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
         นครราชสีมา เขต 4       
           2)  นายวชัระ  นรินทร์นอก      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
        นครราชสีมา เขต 4       
            3)  นายสภุีร์  สีพาย      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
         นครราชสีมา เขต 4        
               4)  นายทินกร  ชาทอง     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
        นครราชสีมา เขต 4                 
 
คณะผู้จัดท า  
       1)  นายวัชระ  นรินทร์นอก            รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4             

    2)  นางสาวพิกุล  สงฆ์ประชา           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                        
      3)  นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     
      4)  นางนุชณภา  ชัยบ ารุง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         
      5)  นางฐิตชนันท์  บวรพิวัฒน์เมธา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       
      6)  นางเจริญพร  เนตรภักด ี        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    7)  นางจิราภรณ์ วงศ์ฮาดจันทร์ นักวิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 

 
บรรณาธิการ / ต้นฉบับ 
   นางสาวพิกุล   สงฆ์ประชา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   นางนุชณภา  ชัยบ ารุง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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