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คำนำ 
 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ฉบับนี ้ขึ ้นเพื ่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื ่อขับเคลื ่อน  
การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ร่างแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 -2570 ร่างแผนปฏิบัติราชการ  
พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน (Quich Policy) 10 เรื ่องของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนด  
กลยุทธ์ไว้ใน 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย 
ทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  กลยุทธ์ที่ 4  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา  
และแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว  
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จะนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ร่างแผนปฏิบัติราชการ  
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ร่างแผนปฏิบัติราชการ  
พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน (Quick policy) 10 เรื ่องของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยกำหนดกลยุทธ์ไว้ใน 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา  
และแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” 
(ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะที่จำเป็น มีความสุข และมีเป้าหมาย  
ได้รับการพัฒนา อย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ) 

    พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
    2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
    3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
    4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให้ผู ้เร ียนทุกคนได้ร ับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
    6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ผลสัมฤทธิ์  
    1. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อ
และเทคโนโลยี ในการดำเนินชีว ิตว ิถ ีใหม่ และชีว ิตว ิถ ีถ ัดไปและได้ร ับการศึกษาในสถานศึกษา  
ที่มีความปลอดภัย 
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    2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และเท่าเทียม 
    3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะ 
ที่เหมาะสมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ 
    4. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
  กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
   กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผ ู ้ เร ียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ประกอบด้วยเป้าหมายจำนวน 3 ข้อ ตัวชี้วัดจำนวน 4 ข้อ และแนวทางการพัฒนาจำนวน 6 ข้อ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ประกอบด้วยเป้าหมายจำนวน 5 ข้อ ตัวชี้วัดจำนวน 4 ข้อ และแนวทางการพัฒนาจำนวน 14 ข้อ  
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ประกอบด้วยเป้าหมายจำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดจำนวน 10 ข้อ และแนวทางการพัฒนาจำนวน 21 ข้อ 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วยเป้าหมายจำนวน 7 ข้อ 
ตัวชี้วัดจำนวน 6 ข้อ และแนวทางการพัฒนาจำนวน 23 ข้อ 
 
   งบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 252,103,791,600 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน 
หกร้อยบาทถ้าน) 
  



 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทนำ 

ส่วนที่ 1 



 4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 
 แผนปฏิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีหลักการและเหตุผล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และข้อมูลพื้นฐาน
สำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
 1.1 หลักการและเหตุผล 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน ตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื ่อสิทธิโอกาสในการได้รับ 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 
กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที ่ร ัฐต้องจัดให้อย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี  
พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องดำเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื ่องให้จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่  
ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง  
   ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนความมั ่นคง รวมถึงแผนและนโยบายต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อเป็นกรอบและทิศทาง 
ในการกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถเชื ่อมโยง
ฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทั ้งนี ้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เริ ่มตั ้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ซึ ่งจะครอบคลุมภาคเรียนที ่ 2  
ของปีการศึกษา 2565 จนถึงเดือนสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2566  
 



 5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. 

 1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
   สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการฉบ ับน ี ้ขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากร  
วัยเรียนทุกคน ให้ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาที ่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ  
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึง
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย และรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา  
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
โดยที ่การศึกษาทั ้งปวงต้องมุ ่งพัฒนาผู ้เรี ยนให้เป็นคนดี มีว ินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี ่ยวชาญ  
ได ้ตามความถนัดของตนและม ีความร ับผ ิดชอบต่อครอบคร ัว ช ุมชน ส ังคม และประเทศชาติ  
อีกทั้งยังสอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับ 
การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี (การศึกษาตั ้งแต่ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  
หรือเทียบเท่า รวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์) ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
เพื ่อเป็นการลดความเหลื ่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหา  
ความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  
   นอกจากนี้ ในการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการฉบ ับน ี ้ย ัง เป ็นไปตาม กฎหมาย ระเบ ียบ  
ที่เกี่ยวกับการทำแผน บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติ
เกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการบรรลุผลตามเป้าหมาย  
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบอำนาจหน้าที ่ของส่วนราชการ  
ตามกฎหมายการจัดตั ้งส่วนราชการ โดยในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชี วิต 
นอกจากนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีการกำหนดแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื ่อเป็นกรอบในการดำเนินการ โดยที่ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื ่องตลอดชีวิต และคนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ  
ของพหุปัญญาดีขึ ้น นอกจากนี้ในประเด็นที ่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา  
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



 6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. 

ซึ่งแผนเหล่านี้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงาน  
ในสังกัดนำไปเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

(1) หน่วยงาน 
  กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากองในส่วนกลาง 23 สำนัก 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 แห่ง 
  โรงเรียนทั้งหมด 29,449 แห่ง 
    -สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 26,905 แห่ง 
    -สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 2,360 แห่ง 
    -โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 52 แห่ง 
    -โรงเรียนศึกษาพิเศษ 49 แห่ง 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 83 แห่ง 
  ห้องเรียน 350,034 ห้องเรียน 
(2) นักเรียน 
  นักเรียนทั้งหมด  6,626,068 คน 
    -โรงเรียนปกติ: ก่อนประถมศึกษา 846,354 คน 
    -โรงเรียนปกติ: ประถมศึกษา 2,998,331 คน 
    -โรงเรียนปกติ: มัธยมศึกษาตอนต้น 1,672,351 คน 
    -โรงเรียนปกติ: มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,036,180 คน 
    -โรงเรียนปกติ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3,811 คน 
    -โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 32,162 คน 
    -โรงเรียนศึกษาพิเศษ 12,260 คน 
    - ศูนย์การศึกษาพิเศษ 24,619 คน 
  นักเรียนพิการเรียนร่วมเด็กปกติ 24,771 คน 
  นักเรียนด้อยโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ 3,365,441 คน 
  นักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 485,737 คน 
  นักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 286,831 คน 
(3) บุคลากร 
  บุคลากรในโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 510,645 คน 
  บุคลากร สพฐ. 1,102 คน 
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1.5 ผลการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐาน โดยสำน ักต ิดตามและประเม ินผล  
การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลการดำเนินงานใน 4 กลยุทธ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ 
  1. ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 97.66 
  2. ร ้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจ ังหว ัดชายแดนภาคใต ้  
ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 
  3. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.57 
  4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.88 
  5. ร ้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความร ู ้  ความเข ้าใจเร ื ่องการจ ั ดระบบ 
ความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.31 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  6. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 71.00 
  7. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู ้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น ผลการดำเนินงาน 3,451,892 คน 
  8. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนที ่ ได ้ร ับเง ินอุดหนุนปัจจ ัยพื ้นฐานสำหรับนักเร ียนยากจน   
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 44.15 
  9. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา) ผลการดำเนินงาน 39,045 คน 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  10. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 91.26 
  11. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ ้นไป  ผลการดำเนินงาน  
ร้อยละ 96.59 
  12.  ร ้อยละของความสำเร ็จของการดำเน ินโครงการพัฒนาการจ ัดการเร ียนร ู ้  
เพื ่อเสริมสร้างสมรรถนะผู ้เร ียนที ่ตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 99.93 
  13.  คะแนนเฉล ี ่ ยผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้ นพ ื ้นฐาน  (O-NET)  
ผลการดำเนินงาน ป.6 ร้อยละ 38.88 ม.3 ร้อยละ 32.48 ม.6 ร้อยละ 33.01 
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  14. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับ  
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 86.96 
  15. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร ับการเตรียม  
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95.59 
  16. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 85.89 
  17.  ร ้อยละของน ักเร ียนท ี ่ ได ้ ร ับการค ัดกรองเพ ื ่ อพ ัฒนาพหุป ัญญารายบ ุคคล   
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 43.94 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  18.  ร ้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาม ีระบบบร ิหารจ ัดการท ี ่ เป ็นด ิจ ิท ัล   
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.00 
  19. สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื ่น ๆ  ที ่นอกเหนือ 
จากการจัดการเรียนการสอน ผลการดำเนินงาน อัตราส่วน 1 : 4 
  20. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ ได้ร ับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื ้นท ี ่   
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 
  21. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพธู. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 97.13 
  22. ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั ้นพื ้นฐานที ่บรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ผลการดำเนินงานอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการของสำนักในส่วนกลางของ สพฐ. 
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ความสอดคล้อง 
แผน 3 ระดับ 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่  2  
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
  แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพื่อบรรลุ  
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดไปสู่แนวทาง 
ในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
  แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น 
การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 ซ่ึงวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เก่ียวข้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 
 
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
   2.1.1.1 เป้าหมาย  
    1. เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    2. เป้าหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียน
พิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพื ้นที่ทั ่วประเทศ ให้สามารถ 
จัดการเร ียนร ู ้ ให ้แก ่ผ ู ้ เร ียนได ้เต ็มตามศักยภาพ ทั ้งความร ู ้ด ้านว ิชาการ ทักษะอาช ีพ  ทักษะชีวิต  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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  2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
   2.1.2.1 เป้าหมาย  
    เป้าหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
   2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุ นค่าใช้จ่าย
ดั งกล่ าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู ้มีรายได้น้อยและ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ 
ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง อันเนื ่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพ  
และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
  2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง (รอง) 
   2.1.3.1 เป้าหมาย  
    เป้าหมาย 2.2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ประเด็น 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู ้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ ่งกันและกัน อยู ่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 
 
  2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
   2.1.4.1 เป้าหมาย  
    1. เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2. เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1. ประเด ็น 4.1 ภาคร ัฐที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย ์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
    2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
    3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน 
พัฒนาผู ้นำเยาวชนต่อต ้านการทุจร ิต พัฒนานว ัตกรรมการสร ้างเคร ือข ่ายและการมีส ่วนร ่วม  
ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 
ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
  
 2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   1. ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
    (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 120001) 
     เป ้าหมายที ่  2 คนไทยได้ร ับการพัฒนาเต ็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120002) 
    การบรรลุเป้าหมาย  
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม 
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่ อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่ เปลี ่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  เพื ่อพัฒนาศักยภาพครูให้มี 
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
 
    (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 
     แนวทางการพัฒนา  
      1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21   
      2. เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่   
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      3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท      
      4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  
      คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ ้น  (รหัสเป้าหมาย 
120101) 
     การบรรลุเป้าหมาย 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู ้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั ้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียน  
มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด ้านจ ัดการศ ึกษา ท ั ้ งบ ุคลากร หล ักส ูตรและก ิจกรรม และด ้านการม ีส ่วนร ่วมขอ งเอกชน  
บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  
และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
     แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา   
       2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120201) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ม ีแผนการดำเน ินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื ่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ ระบบการสำรวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม  
ความคิดเห็นผู้บริหาร  ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา  ติดตามเชิงลึก 
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพี่เลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้ง 
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับ
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คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู ้ม ีความสามารถพิเศษ 
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
 
   2. ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั ้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 110001) 
    การบรรลุเป้าหมาย  
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
    แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา  
      แนวทางที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่ดีที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  
      เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวยั สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
(รหัสเป้าหมาย 110201) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ ให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ รวมถึง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
    แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     แนวทางการพัฒนา  
      1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ 
ด้านการคิดว ิเคราะห์ ส ังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที ่ซ ับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์  
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
      2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้ 
ที ่มีครูคอยเป็นผู ้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้เร ียน เพื ่อให้การเรียนรู ้สามารถ ตอบสนอง 
ความต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม 
      3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ  
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 
      4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ 
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
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      5. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
     เป้าหมายของแผนย่อย  
      วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 110301) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ
เ ป ้ าหมาย  ร วมถ ึ ง กา รส ่ ง เ ส ร ิ มกา ร พ ัฒนาหล ักส ูตรและกระบวนการเร ี ยนร ู ้ ท ี ่ หลากหลาย 
ให้เอื ้อต่อการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต และมีความรู ้และทักษะในศตวรรษที ่ 21 การพัฒนาสื ่อการเร ียนรู้  
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 
   3. ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
    (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 
170001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู ้เร ียน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
    (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ 
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมายที ่ต ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื ่อให้สามารถ  
ให้ความช่วยเหลือกับกลุ ่มเป้าหมายที ่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ ่ม อาทิ ทั ้งเด็ก สตรี ผู ้สูงอายุ  
ผู ้มีความบกพร่องทางร่างกายเหยื ่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิต  
ที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
       2. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื ้นฐานที ่เหมาะสมให้ประชากรกลุ ่มต ่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและ
โอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  
       3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพื้นฐานในการจัดระบบ
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การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี 
โดยภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม 
       4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนำใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือนำไปสู่การคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       มีระบบและกลไกในการให ้ความช ่วยเหล ือกล ุ ่มเป ้าหมายที ่ต ้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (รหัสเป้าหมาย 170201) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ  
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 
   4. ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
    (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
     เป้าหมาย 
      ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน (รหัสเป้าหาย 010001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิด
ความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
    (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
       2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      เป้าหมายของแผนย่อย 
       1) ปัญหาความมั ่นคงที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหาร (รหัสเป้าหมาย 010201) 
       2) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น และพัฒนาประเทศ (รหัสเป้าหมาย 010202) 
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      การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา  
และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษา
พื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  
มีความเข ้ า ใจซ ึ ่ งก ันและก ัน อย ู ่ ร ่ วมก ันอย ่างส ันต ิส ุข  ม ีค ุณภาพ ตามมาตรฐานการศ ึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน ผู ้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างทั ่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่  
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีส ู ่ส ังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกั นและแก้ไขปัญหา 
ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
 
   5. ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
    (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น 
คนไทยมากขึ ้น นำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ในการดำรงช ีว ิต ส ังคมไทยมีความสุข 
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น (รหัสเป้าหมาย 100001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร  
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู ้  เข ้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า  
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
    (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที ่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
      แนวทางการพัฒนา  
       แนวทางที ่  2 บูรณาการเร ื ่องความซื ่อส ัตย ์ ว ิน ัย ค ุณธรรม จร ิยธรรม  
และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตาม
พระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล  
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 100101) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน  
ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู ้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี  
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อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน  
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 
   6. ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
    (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเป้าหมาย 210001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนแม่บทย่อยท่ี 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. ปล ูกและปล ุกจ ิตสำน ึกการเป ็นพลเม ืองท ี ่ ด ี  ม ี ว ัฒนธรรมส ุจริ ต  
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” 
       2. ส ่งเสร ิมการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ของข้าราชการและเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐให้มี  
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที ่ส ่อไปในทางทุจร ิต เป็นภาครัฐที ่ท ันสมัย มีประสิทธิภาพ  
และตอบโจทย์ประชาชน 
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (รหัสเป้าหมาย 210101) 
        การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค
การเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู ้นำเยาวชนต่อต้าน  
การทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกัน  
การทุจริตทุกรูปแบบ 
 
  2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   หมุดหมายการพัฒนา  
    1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์  
การพัฒนาแห่งอนาคต (หลัก) 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ 
ที ่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีค ุณลักษณะตามบรรทัดฐานที ่ด ีของส ังคม มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และมีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม  
ได้อย่างสงบสุข 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
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      ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 
เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
       กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั ้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดย 
        1) การเตร ียมความพร้อมพ่อแม่ผ ู ้ปกครองและสร ้างกลไกประสาน 
ความร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ – 6 ปี 
        2) การพัฒนาครูและผู ้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู ้และทักษะการดูแล  
ที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการ
เรียนรู ้แก่เด็ก ควบคู ่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพื ่อส่งเสริมให้เด็ก  
มีพัฒนาการท่ีดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
        3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นท่ีที่มีคุณภาพ 
        4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็ก
ปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคล  
เพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
       กลย ุทธ ์ย ่อยท ี ่  1.2 พ ัฒนาผ ู ้ อย ู ่ ในช ่วงว ัยการศ ึกษาระด ับพ ื ้ นฐาน 
ให้มีความตระหนักรู้ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและ  
การทำงาน โดย 
        1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูง
ด้วยการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก และขับเคลื ่อนสู ่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที ่มีความพร้อม  
และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
        2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ  
ตามความต้องการของตลาดงานมีงานทำและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ 
        3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั ้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  
โดยวางแผนจำนวนความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ 
พัฒนาระบบการคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช”  
ที่อำนวยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
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        4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง 
ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู ้เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู ้เร ียน 
เป็นรายบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต 
        5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย (1) การแก้ไขภาวการณ์ถดถอย 
ของความรู้ในวัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม  
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและ
สร้างสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด 
มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพื่อการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน  
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด การพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้ง
ในรูปแบบต่าง ๆ (4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ ่งเน้น 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพื ้นที่  (5) การกระจายอำนาจ  
ไปสู่สถานศึกษาและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอื้อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  
ตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิด
พหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทำงานวิจัยในองค์กรชั้นนำ 
ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับ
โอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและ
เหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพื่อยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึง
การปรับกฎระเบียบให้เอื ้อต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแล 
กลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา 
        6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึง 
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน 
เพ่ือให้เป็นพื้นฐานของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและ
นำเสนอความเป็นไทยสู่สากล 
        
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
        1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
และพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่กายภาพ และพื้นที่เสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจ  
ที่เหมาะสมเพื่อให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 
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ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Startup) สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  
มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่
กายภาพ และพื้นที่เสมือนจริง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดง
ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่น
เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตา
และผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคา  
ที่เข้าถึงได ้
        3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ ้นอย่างเป็น
รูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัยตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสร้าง  
ความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
        4) กำหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรม
สำหรับคนทุกกลุ่มการจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริม
ให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนด
เงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ
เรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้  
ที ่ตอบสนองต่อจ ุดมุ ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได ้ ท ั ้งนี้   
ให้มีการพัฒนาบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู ้เรียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 
 
    2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
     เป้าหมายการพัฒนา 
      เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาส  
ในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
       ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจน  
ข้ามรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
       ตัวชี ้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ ่น มีปัญหา
พัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
        กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่มีคุณภาพ จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพและ
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พื้นที่เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
 
    3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
      ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ 
ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที ่ตอบโจทย์ สะดวก  
และประหยัด 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืน
ให้บริการแทนโดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มี  
ความจำเป็นที่ภาครัฐต้องดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนวิสาหกิจเพื่อสังคม องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศท่ีมีการร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการดำเนินการ 
       กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู ่กับพัฒนา 
การบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐ  
จากการควบคุมมาเป็นการกำกับดูแลหรือเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต
ต่าง ๆ พร้อมทั ้งปรับกระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั ้นตอนที ่ไม ่จำเป็นและ ให้มีการเชื ่อมโยง 
การให้บริการระหว่างหน่วยงานให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ กำลังคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่
เป้าหมายร่วมกัน 
      กลยุทธ์ที ่ 2 การปรับเปลี ่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ 
ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื ้อต่อการพัฒนา
ประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์  
ในอนาคต ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ 
อัตรากำลัง งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหาร  
ของส่วนราชการและจังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการกระจายอำนาจ
ของส่วนราชการและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปดำเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกลไก
ที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบ
เงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเป็นอนัดับแรก 
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       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผย
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล
และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบ 
การตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำ
ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูล
อื่นของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการ
ภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะ
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรก 
       กลยุทธ ์ย ่อยที ่  3.2 ปร ับเปล ี ่ยนกระบวนการทำงานภาคร ัฐเป ็นด ิจ ิทัล  
โดยออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือ  
มีความจำเป็นน้อยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั ้งแต่การวางแผน  
การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู ้ประกอบการ  
ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับ  
การทำงานแบบดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและ
รักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร
และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
โดยจะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจน
ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกท้ังปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบ
สัญญา หรือรูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพ้ืนที่
นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม  
และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนา
ทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถ
ส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองคก์ร 
ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้
ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
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       กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้
ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่
ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นและมีการทำงานระหว่างหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพื ่อให้เกิด
กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงรวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิก
กฎหมายที่หมดความจำเป็น ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ 
ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี ่ยวกับ  
การตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั ้งจัดให้มี  
การพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
จำแนกประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
 
 2.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
   1. เป้าหมายท่ี 1 การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2. ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
มากยิ่งขึ้น 
   3. ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
และเผยแพร่ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
      กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 กำหนดให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องจัดและพัฒนาหลักสูตร     
หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและ
การตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง 
รวมถึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
     กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพ   
ในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่น 
      กลยทุธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความขัดแย้ง
และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่ระดับ 
ครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเพื่อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1. เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2. ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่า ง
หลากหลาย 
   3. ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่ 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเสริมสร้าง
องค์ความรู ้และทักษะที่จำเป็นอย่างทั ่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  
ที่สอดคล้อง กับความต้องการและวิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาส  
การเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือกปฏิบัติ การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นปึกแผน่
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการเรียนและใช้ภาษาที่หลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหา  
ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ี  

  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   1. เป ้าหมายที ่  2 ประเทศไทยสามารถป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาการค ้ามน ุษย ์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  
   2. ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ ้น รวมทั้งสามารถบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื ่อต่อต้าน  
การค้ามนุษย์ร่วมกัน 
   3. ตัวชี้วัด การพัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2569 ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์  โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด ็ก 
ทางอินเทอร์เน็ต การสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน 

  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   1. เป้าหมายที่ 1 การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   2. ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันจากยาเสพติด 
   3. ตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 
1,000 คน ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้มีภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
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    กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทัน
ยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้
สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความสำคัญ  
กับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน 
 
 2.3 แผนระดับท่ี 3 
   2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
    เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  
และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง 
การพัฒนาการศึกษา และการเร ียนรู ้สำหรับพลเมืองทุกช่วงว ัยตั ้ งแต่แรกเกิดจนตลอดชีว ิต  
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 - 2579 ได้กำหนด
สาระสำคัญสำหรับบรรลุ เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศ ึกษา (Access) ความเท ่าเท ียมทางการศ ึกษา (Equity) ค ุณภาพการศ ึกษา (Quality)  
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี ่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  
และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ    
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนด
ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่  11  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   
 
   2.3.2 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 
    เป ็นการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร ์ในการพัฒนาเด ็กปฐมว ัยของประเทศ  
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมือง
คุณภาพ ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้ร ับการดูแล พัฒนา และเรียนรู ้อย่างรอบด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม  
ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถ ึงความสุข  
ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ และความต้องการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน 
โดยยึดหลักศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที ่ยอมรับของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับเด็ก  
และการกระทำทั้งปวงเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ 
คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและ
ต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่าง  
ทุกภาคส่วนทั ้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที ่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กป ฐมวัยทั้ง 
ในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากร
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ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา 
อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่
ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง  
และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มี
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย  
2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการ
สารสนเทศเด็กปฐมวัย และการนำไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่
เก ี ่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจ ัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้  
7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไก การประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผล 
   2.3.3 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
โดยนำกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนา  
การเร ียนร ู ้  แผนการปฏ ิร ูปประเทศ (ด ้านการศ ึกษา ฉบ ับปร ับปร ุง) ร ่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหรือเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางหรือมาตรการการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ ์หรือประโยชน์ที ่คาดว่ าจะได้รับ   
เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ 2) การผลิตและ
พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค 5) การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมยั มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.3.4 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความม่ันคง มั่งคั่ง 
และยั ่งยืน และหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกระดับสามารถ 
นำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
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   2.3.5 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
แผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  (ร ่าง) แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบ ัต ิราชการระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงาน โดยกำหนดกลยุทธ์หน่วยงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ
สำคัญ ภายใต้กลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 4) เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 
 
 2.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
   2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จำแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุข ของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริญสู ่ภ ูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจ
เพื ่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝา่ย
ราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร ้างความสงบสุขในพื ้นที ่ชายแดนภาคใต้   
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 
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   2.4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป  
       1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ ้มกันควบคู่กับการใช้สื ่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         1.3 เสริมสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
         1.4 เร ่งพ ัฒนาบทบาทและภารก ิจของหน ่วยงานด ้านความปลอดภัยท ี ่ม ีอยู่  
ในทกุหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
 
    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
         2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
     2.2 จัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพ 
ของตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ 
รวมทั้งการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ  
     2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู ้และการวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะ สู ่การปฏิบัติในชั ้นเรียน เพื ่อสร้างความฉลาดรู ้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
     2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
     2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น                      
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
         2.6 จัดการเรียนรู ้ตามความสนใจรายบุคคลของผู ้เร ียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  
สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
     2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื ่อแอนิเมชันรอบรู ้เรื่ องเงิน รวมทั ้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 
เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
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     2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม 
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิ งสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้  
ด้านต่างๆ ที ่ผู ้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรอง  
การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี ่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)  
ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                      2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
    3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
         3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล  
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน 
         3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที ่มีอายุตั ้งแต่ 3 ปีขึ ้นไปทุกคน เข้าสู ่ระบบ
การศึกษาเพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที ่หลากหลายให้กับผู ้เร ียนกลุ ่มเป้าหมายพิเศษ  
และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
         3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
    4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง  
ในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ  
     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ 
ในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ
ในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู ้เร ียนทุกกลุ ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู ้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ  
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency)   
     4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
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ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู ้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     4.6 เพิ ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการและกำลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
         4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ  
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั ้งภาครัฐ เอกชน ชุ มชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
     4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  
    5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     
         5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจ ิทัล  
ตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  
         5.3 พ ัฒนาคร ู ให ้ม ีความพร ้อมด ้านว ิชาการและท ักษะการจ ัดการเร ียนรู้   
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
          5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  
     5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
    6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
     6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
         6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  
         6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ  
         6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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    7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการดำเนินการ
จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับ
การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   
โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู ่การปฏิบัต ิระดับพื ้นที ่ ทำหน้าที ่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล  
ในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลำดับ 
   4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว               
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
   2.4.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. ด้านความปลอดภัย 
     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบ
และกลไกในการดูแลความปลอตภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย
ต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างภูมิคุ ้มกัน การรู ้เท่าทันสื ่อและเทคโนโลยี  ในการดำเนินชีว ิตว ิถ ีใหม่  
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 
    2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสรา้ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนรว่ม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค 
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2.3 จ ัดการศึกษาให้ผู ้ เร ียนที ่ม ีความสามารถพิเศษ ได้ร ับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 
ตามศักยภาพ 
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     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเป็น
รายบุคคลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียน
หลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
    3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เน้นสมรรถะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม 
กับความต้องการและบริบท 
     3.2 พัฒนาผู ้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง  
มีการคิดขั้นสูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและ
ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั ่งยืนรวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.3 จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู ่การมีอาชีพ  
มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู ้เร ียน ให้ควบคู่  
การเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบ
ธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบกรณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ 
    4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
     4.2 นำเทคโนโลดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรม 
ในการขับเคลื ่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
     4.5 เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการประก ันค ุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับ
กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Nomal) 
    จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
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     2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
     3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือ เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน
และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
     4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง  
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
     5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ ด้านการวางแผนและ
การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
     6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Leaming) มีการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Leaming)  
ทุกระดับ 
     7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที ่อยู ่ในพื้นที่สูง  
ห่างไกลและถ่ินทุรกันดาร 
     8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
     9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
   2.4.4 นโยบายเร่งด่วน (Quich Policy) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายในที่ประชุมผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ใน 10 เรื่องเร่งด่วน
ดังนี้  
     1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัติ 
     2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
      ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
คุณธรรมจริยธรรม 
     3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน 
      ต ัวช ี ้ว ัด  ระด ับความสำเร ็จของการส ่ง เสร ิมประชาธ ิปไตยในโรงเร ียน 
โดยใช้กระบวนการสภานักเรียน 
     4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
     5. Active Learning 
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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     6. พาน้องกลับมาเรียน 
      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“ 
     7. โรงเรียนคุณภาพ 
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียน
คุณภาพ) และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย 
     8. Learning loss    
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 
Loss) ของผู้เรียน  
     9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     10. ความปลอดภัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ตัวชี ้วัดเพิ ่มเติม ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู ้บริหาร ชุมชน ที ่เป็นเลิศ 
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 
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ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3 

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
  
 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าหมายย่อย (Target) 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที ่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน   
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึ งการพัฒนา  
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้น  
มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่ม 
ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุ กระดับอย่าง 
เท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที ่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู ้ใหญ่ทั ้งชายและหญิง 
ในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยท่ี 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้  
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื ่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ  
การที่วัฒนธรรมมีส่วนร่วม  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที ่ 4.A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื ่องมือและอุปกรณ์
การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด   
และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
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สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ 4 
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ส่วนที่ 4  
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีสาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ 4 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 
 
 4.1 ภาพรวม 
  4.1.1 วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” 
(ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะที่จำเป็น มีความสุข และมีเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนา อย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ) 

  4.1.2 พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
   2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
   3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 
   4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
   6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา 
ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
   7. จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  
  4.1.3 ผลสัมฤทธิ์  
   1. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อ 
และเทคโนโลยี ในการดำเนินชีว ิตว ิถ ีใหม่ และชีว ิตว ิถ ีถ ัดไปและได้ร ับการศึกษาในสถานศึกษา  
ที่มีความปลอดภัย 
   2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่ว ถึง เสมอภาค  
และเท่าเทียม 
   3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะ  
ที่เหมาะสมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ 
   4. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  4.1.4 กลยุทธ์หน่วยงาน 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
 
 4.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
  4.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   1. เป้าหมาย  
    (1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย และสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
    (2) สถานศึกษา ได ้ร ับการพัฒนาให ้ม ีความปลอดภ ัย และจ ัดการศ ึกษาได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ 
    (3) สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี ่ยวข้อง  
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
   2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย สำนัก 
1 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้ เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี  
ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป  

ร้อยละ 80 ศป.สพฐ. 

2 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา  
ที่มีความปลอดภัย 

ร้อยละ 80 ศป.สพฐ.  / สอ. 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการ 
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ 
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 ศป.สพฐ. 

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

ร้อยละ 80 ศป.สพฐ. 

  
   4. แนวทางการพัฒนา 
    (1) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนได้เรียนรู ้เก ี ่ยวกับภัยร ูปแบบต่าง ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพื่อสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้
อย่างถูกต้อง 
    (2) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั ้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อ  
การเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้า
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ระวังเชิงรุก เพื่อสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและ  
ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  
    (3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการ สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษา
ให้เอื ้อต่อการเรียนรู ้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม  
และประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    (4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ที่เกี ่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
    (5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงแผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัย 
ในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
    (6) ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการ
ระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
  4.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
   1. เป้าหมาย  
    (1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
    (2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
    (4) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
    (5) เด็กกลุ ่มเสี ่ยงที ่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน  
ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
   2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย สำนัก 
1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 70 สนผ. 

2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย ร้อยละ 70 สนผ. 
3 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
ที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 

2,178,666 คน สนผ./ สศศ. 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 สนผ. 
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   3. แนวทางการพัฒนา 
    • การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     (1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 
     (2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     (4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home 
School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
     (5) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพื่อช่วยเหลือ
เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
     (6) กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต 
     (7) พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเรียนรู ้ เทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความสะดวก  
สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ  
การพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
    • ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   
     (8) จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม  
ตามศักยภาพ 
     (9) สร ้างการศ ึกษาทางเล ือกและการศ ึกษาตลอดช ีว ิต ( Lifelong learning)  
ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้  
และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
     (10) ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ  
มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถพึ่งตนเองได้  
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
     (11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 
     (12) จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสำหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
    • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่   
     (13) จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร 
แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
     (14) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้สามารถเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู ้เรียนได้อย่าง  
มีคุณภาพ 
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  4.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   1. เป้าหมาย 
    (1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
      (2) ผ ู ้ เร ียนทุกช่วงว ัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ร ับการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
    (3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
    (4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    (5 )  สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน 
(Assessment for Learning) ด ้วยว ิธ ีการท ี ่หลากหลาย เพ ื ่อส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ เป ็นรายบ ุคคล 
(Personalized Learning)  
    (6) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจัดการเรียน
การสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
  
   2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย สำนัก 

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ร้อยละ 80 สวก. 

2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 สวก. 
3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 สวก. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ร้อยละ 70 สทศ. 

5 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน  
ตามพหุปัญญา 

ร้อยละ 30 สวก. 

6 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ 30 สวก. 

7 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

22,650 คน 
  

สวก. / สบว. / 

ศบศ. 
 

8 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ร้อยละ 3 สทศ. 
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ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย สำนัก 
9 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)    
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 50 ศบศ. 

10 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 

100,000 คน ศบศ. 

   
   3. แนวทางการพัฒนา 
    • คุณภาพผู้เรียน 
     (1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
     (2) ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู ้เรียน  
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
     (3) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือ 
คัดกรอง /สำรวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลายตอบสนอง  
ความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบท
และวัฒนธรรม คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เต็มตามศักยภาพ  
     (4) จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความถนัด 
และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
     (5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
     (6) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital  
Life & Learning  
     (7) ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้
ระหว่างเรียน  
     (8) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
    • คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
     (9) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
     (10) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
     (11) พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
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Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) 
การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
    • หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
     (12) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , 
Creative Education   
     (13) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาต ิ
     (14) พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้าน  
เพ่ือให้บริการแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
     (15) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
     (16) พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
     (17) บูรณาการการศึกษาเพื ่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ  
หรือการมีงานทำตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
     (18) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษา 
     (19) ส ่งเสร ิมสนับสนุนศูนย ์พ ัฒนาศักยภาพบุคคลเพ ื ่อความเป็นเล ิศ (HCEC)  
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
     (20) พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
     (21) พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษา
และการพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนา
งานตามมาตรฐานตำแหน่ง      
 
 4.2.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
  1. เป้าหมาย  
   (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
   (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
   (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
   (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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   (5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
   (6) สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ              
ที่เหมาะสมกับบริบท 
   (7) สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
 
  2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย สำนัก 

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 80 กพร. สทร. 

2 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่  

ร้อยละ 80 สบน. / สนผ. / 

สมป. / 

สพก.จชต /
สนก. 
 

3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA online 

ร้อยละ 80 สนก. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบแบบ Real Time  

ร้อยละ 80 สทร. 

5 จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จัด
การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 

จำนวน 

100,000 ครั้ง 
สทร. 

6 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 10 สตผ. 

 
  3. แนวทางการพัฒนา 
   • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา 
สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    (1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน 
(ปพ. Online / ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล / ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา  
(อาคาร ครุภัณฑ์) / ด้านบุคลากร)   
    (2) พัฒนาระบบพื ้นฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั ้ง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพื้นฐาน  
ด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software)  
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    (3) สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานที่ดีสำหรับ
สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ำซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
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    (4) จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของ
การดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคี
เครือข่าย เพ่ือรองรับการทำงาน และการจัดการเรียนการสอน 
    (5) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    
   • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
    (6) ส ่งเสร ิมหน ่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน  
ให้มีการบริหารจัดการที ่ได้มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการบริหารงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
    (7) จัดสรรงบประมาณที ่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา 
ที่เกิดขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant) 
    (8) ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
    (9) ปรับจำนวนเงินขั้นต้นและจัดสรรให้แก่สถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน 
   • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา  
และสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
    (10) ปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง   
    (11) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคล  
    (12) จ ัดกรอบอัตรากำล ังท ี ่ เหมาะสมกับการปฏ ิบ ัต ิงานในสถานการณ์ป ัจจ ุบัน  
ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง , นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน, พี่เลี้ยงเด็กพิการ)  
และอ่ืน ๆ 
    (13) เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
    (14) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน  
    (15) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
   • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา  
และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท 
   (16) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  
   (17) ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทาง
ภาษี บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก)  
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   (18) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ 
   (19) บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data 
Catalog) ทั้งในและนอกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  • สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
   (20) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ทีเ่หมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
   (21) บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง  
ในการจัดการศึกษา  
   (22) ขยายผลนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  • สถานศึกษาอ่ืน ๆ  
   (23) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำริ  
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การบริหารแผน 
สู่การปฏิบัต ิ

ส่วนที่ 5 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
   การบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ เงื่อนไขความสำเร็จ และบทบาท
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือที่กำหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ร่างแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อให้การบริหารแผนสู ่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผน 
สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. สร้างการรับรู ้และความเข้าใจให้กับผู ้บร ิหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ  
ในความเป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับนโยบายและแผนที่สำคัญอื่นๆ และสาระสำคัญของแผนปฏิบัตกิาร 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
   2. เน ้นย ้ำให ้ผ ู ้บร ิหารหน่วยงานในสังก ัดท ุกระดับให ้ความสำคัญในการพิจารณา  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 
   3. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู ่แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 
   4. ม ีการกำกับ ต ิดตาม และรายงานผลการปฏิบ ัต ิงาน โดยหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการรายงานในระบบ e-MENSCR  
 
เงื่อนไขความสำเร็จ 
   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ 
   1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
   2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม ชัดเจน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
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   3. การได ้ร ับการสน ับสน ุนทร ัพยากรท ี ่ต ่อเน ื ่อง ท ั ้ งงบประมาณ บ ุคลากร เวลา  
ในการดำเนินการที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
   4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
ภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 
   5. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์  
ที่ชัดเจน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที ่เกี ่ยวข้อง เชื่อมั่นในการดำเนินงาน  
และให้ความสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
 
บทบาทของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   เพื ่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสบผลสำเร็จ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน  
ควรดำเนินการ ดังนี้ 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สำนักต่าง ๆ ในส่วนกลางจัดทำโครงการ
และกำหนดตัวชี้วัด ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที ่บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ สนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ 
ที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา นำแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอ่ืนๆ ที่ประกอบด้วยโครงการและตัวชี้วัด
ที่สอดคล้องกับส่วนกลางและบริบทของพื้นที่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุผลได้ สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการปฏิบัติงาน มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ 
ของสถานศึกษาที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา 
   สถานศึกษา ดำเนินงานตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ประสานและ
สนับสนุนทรัพยากรเพื ่อการปฏิบัติงานที ่เพียงพอ มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม  ประเมินผล 
การดำเน ินงานที ่ เหมาะสม เป ็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพ โดยไม่เพ ิ ่มภาระงานให้ครู  นอกเหนือ 
จากการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 
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1. รายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม  รูปแบบใหม่ทุก

รูปแบบ  รู ้ เท่ าทันสื ่ อและเทคโนโลยี  ในการดำเนินชีวิตวิถี ใหม่และ 
ชีวิตวิถีถัดไป 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย - ผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนในสังกัด ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สร้างการ

รับรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันภัยคุกคาม  รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ  รู้ เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี  สามารถป้องกันตนเองและแก้ปัญหา 

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง ในการดำเนินชีวิต 
วิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป  
- ภัยคุกคาม หมายถึง ภัยคุกคาม จำนวน 9 รูปแบบ ดังนี้ 
    1. ภัยยาเสพติด หมายถึง ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด  ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์  ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย โดย
วิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลานาน  หรือการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท  ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนาด
การเสพมากขึ ้น  และมีผลต่อร่างกายและจิตใจ  เช ่น  สารระเหย  ยาอี  
กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล้า บุหรี่ เป็นต้น 
    2. ภัยความรุนแรง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการใช้กำลังหรือพลังทางกาย  

การทำร้ายจิตใจ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย เหยียดหยาม ด่าทอ ดูหมิ่น เสียดสี 
ข่มเหง โดยเจตนาต่อตนเองและผู้อื่น หรือการแกล้งรังแกกัน ในชั้นเรียน ครู
ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ  ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน  การคุกคามให้
หวาดกลัว การทำลายหรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่าวโทษผู้อ่ืนทำให้มีสิ่งไม่ดี
เก ิดข ึ ้น  รวมถ ึ ง  การร ั งแกผ ่านโลกไซเบอร ์  (CYBER BULLYING)  โดยใช ้
อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความ SMS เพื่อสร้าง
ความเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน เป็นต้น 
    3. ภัยพิบัติต่างๆ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  และ
ทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 
          3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วม
ฉับพลัน มีสาเหตุ มาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
          3.2 วาตภัย คือ ภัยที ่เกิดขึ ้นจากพายุลมแรง  ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง  
          3.3 ภัยหนาว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวจัด  อุณหภูมิ
ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          3.4 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
เป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความ แห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 
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          3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมดูแล 

ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มี เชื ้อเพลิงเกิดการลุกไหม้
ต่อเนื่อง สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
          3.6 ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการ  ทาง
ธรณีว ิทยา  เช ่น  แผ่นดินไหวหลุมยุบ  ดินถล่ม  สึนามิ  เป็นต้น  ถือเป็น 
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน  และ
รุนแรง  ก่อให้เกิด  ความเสียหายแก่บ้านเรือน  ชีว ิต  และทรัพย์สินของ
ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 
    4. อุบัติเหตุ หมายถึง ภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและไม่
ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ 

เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน  อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ เป็นต้น 
    5. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น
ในอนาคต เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โรคอุบัติซ้ำ 

หมายถึง โรคติดเชื ้อที ่ เคยแพร่ระบาดในอดีตกลับมาระบาดขึ ้นอีก  เช่น  
โรควัณโรคโรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น   
   6.  ฝุ ่น  PM 2.5 หมายถึง  ฝุ ่นละอองขนาดเล ็ก  ไม่ เกิน  2.5  ไมครอน  
ที่สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ  กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะ
อื่นๆ ในร่างกาย โดยตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย  เช่น แคดเมียม 

ปรอท และสารก่อมะเร็งอื่นๆ  หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน หรือ
สะสมในร่างกายจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  เช่น โรคทางเดินหายใจ
เรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น 
   7. การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่
อาศัยหรือการรับไว้   ซึ่งบุคคลด้วยความมิชอบตามกฎหมาย  ด้วยวิธีการ 
ขู่เข็ญ การใช้กำลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง 

การใช้อำนาจโดยมิชอบ มีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความยินยอมของบุคคล รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ของบุคคลอื ่น  การแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื ่น  การบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ การกระทำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส  การทำให้
ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 
    8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง การแสดงอำนาจด้วยกิริยา
หรือวาจา เป็นพฤติกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  โดย
การเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและข่มขู่  ทำให้เหยื่อเกิด
ความตกใจ หวาดกลัว เช่น การข่มขู่เหยื่อว่าจะทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต 

ร่างกายหรือทรัพย์สิน เป็นต้น 
    9. อาชญากรรมไซเบอร์ หมายถึง ความผิดที่กระทำขึ้นต่อปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มของปัจเจกบุคคลด้วยเหตุ   จูงใจทางอาญา มีเจตนาทำให้เหยื่อ
เสื ่อมเสียชื ่อเสียง  หรือทำร้ายร่างกาย  หรือจิตใจของเหยื ่อทั ้ งทางตรง 

ทางอ้อม โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่  เข่น อินเทอร์เน็ต เครือข่าย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ส ั งคมออนไลน ์  (ห ้ องแช ็ต  อ ี เมล  กระดานประกาศ  และกล ุ ่ มข ่ าว ) 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) เป็นต้น 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างการ
รับรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อ
และเทคโนโลยี  สามารถป้องกันตนเองและแก้ปัญหา  จากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งสามารถนำไปปรับประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล ศป.สพฐ. 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย - ผู ้เรียน หมายถึง ผู ้เรียนในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มี

ความรู ้  ความเข้าใจ  ในเรื ่องการจัดระบบความปลอดภัย  และได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้าง
ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย  ๆ 

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
- สถานศึกษาที่มีความปลอดภัย  หมายถึง สถานศึกษาที่มีการจัดการให้มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การจัดระบบความปลอดภัย  แนวทาง 

ระบบ และการดำเนินงานในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับ
เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางอาคาร  สถานที่ เครื่องใช้ เครื่อง
กีฬา วัตถุอันตราย การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง
ก่ออันตรายให้แก่เด็ก  มีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทำให้เด็กปลอดภัย  เช่น 

กำหนดพื้นที่ที ่ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ละกลุ่มวัย  การกำหนดให้มีผู ้ใหญ่
ตั้งแต่สองคน ขึ้นไปคอยดูแลความปลอดภัยให้เด็กตั้งแต่ก่อนที่ เด็กคนแรกจะ
มาถึงโรงเรียน จนกระทั่งเด็กคนสุดท้ายออกจากบริเวณโรงเรียน  เป็นต้น 

นอกจากนั้นอาจจัดกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็ก  
เช่น ฝึกเด็ก  ให้รู้จักประเมินอันตราย รู้จักหลบหลีก รู้จักขอความช่วยเหลือ
เมื่อมีภัย จัดให้เด็กใช้ชีวิตร่วมกัน ดูแลให้ความเอื้ออาทรแก่กัน ค่ายลูกเสือ
หรือเนตรนารี  และค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่าง  ๆ เป็นต้น โดยมีประเด็น 
ความปลอดภัย 3 เรื่อง คือ 
         1. การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย หมายถึง การวิเคราะห์อันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อม
ทางอาคารสถานที่ เครื่องใช้ เครื่องกีฬา วัตถุอันตราย แล้วจัดสภาพแวดล้อม
เหล่านั้นให้เหมาะสมเกิดความปลอดภัย  เช่น ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่อง
ป้องกันอันตราย ได้แก่ เซฟทีคัท เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ฝาครอบปลั๊กไฟฟ้า 
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ประเด็น รายละเอียด 
หรือจัดที่เก็บกล่องใส่ยา  ที่เก็บสารเคมีและของมีคมให้พ้นมือเด็ก  ตรวจสิ่ง
ชำรุดจัดหาของเล่นที่ปลอดภัยทำด้วยวัสดุและสีที่ไม่เป็นอันตราย  ติดตั้ง
ระเบียงลูกกรงที่มีความถี่ มีระดับสูงจนเด็กไม่สามารถปีนป่ายเล่น  ประตูปิด
กั้นไม่ให้ตกจากที่สูง  หรือจัดที่พักให้มีการระบายถ่ายเทอากาศได้สะดวก 

หากไม่ได้คาดการณ์ความเสี่ยงไว้หรือประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอาจทำให้
เด็กได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
         2. การกำหนดบริเวณที่ปลอดภัย หมายถึง การที่ผู้ใหญ่จะต้องกำหนด
และจัดให้เด็กไปอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัย เช่น บริเวณที่เด็กไปอยู่ต้อง
ไม่เป็นที่ลับตาคน ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย อยู่ไม่ไกลเกินกว่าที่จะได้
ยินเสียง มีการกำหนดบริเวณที่จะไป กำหนดเป็นบริเวณสำหรับเด็กเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ทำกิจกรรม การเล่น ห้องน้ำห้องส้วมเป็นสัดส่วนแยก
จากผู้ใหญ่ การกำหนดวิธีการเดินทางที่ปลอดภัย  หากมีการนัดหมายให้เด็ก
ไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน  ผู้ใหญ่ควรจะรู้ว่าไปที่ไหน  ด้วยวิธีการอย่างไร 

และตรวจสอบได้เป็นระยะ ทั้งนี้จะต้องให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย 
        3. กฎเกณฑ์แห่งความปลอดภัย หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ผู ้ใหญ่จะต้อง
กำหนดและให้เด็กได้เรียนรู ้ถึงกฎเกณฑ์ของความปลอดภัย  เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น  เช่น กฎจราจร กฎระเบียบข้อบังคับ
ความปลอดภัยของสถานที่ต่าง ๆ การเดินทางทางน้ำ เครื่องเล่นตามสวนสนุก 

กฎและระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยในโรงเรียน  ในบ้าน เช่น กำหนดเวลา
ในการถึงบ้าน การขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

การปฏิบัติเมื ่อเกิดไฟไหม้  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับตัวบุคคล  โดยการกำหนดตัว
บุคคลที่เด็กไปด้วยได้การไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนต้องรู้ว่าไปกับใคร  การคบคน
แปลกหน้า การปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม การหลีกเลี่ยงและการเผชิญต่อ
เหตุการณ์อันตราย เป็นต้น (จาก : พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

หมวด 7 มาตรา 63 ระบุว่า “โรงเรียนและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีระบบงาน
และกิจกรรมในการแนะแนว  ให้คำปรึกษา  และฝึกอบรมแก่นักเร ียน 

นักศึกษา และผู ้ปกครอง  เพื ่อส่งเสริมความประพฤติที ่ เหมาะสม  ความ
ร ั บ ผ ิ ด ช อบต ่ อ ส ั ง คมและคว ามปลอดภ ั ย แก ่ น ั ก เ ร ี ย น  น ั กศ ึ กษ า  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ได้กำหนดในกฎกระทรวง”  ) 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนผู ้ เร ียนในสถานศึกษาที ่ ได ้ร ับการป ้องกัน  สร ้างภ ูม ิค ุ ้ มก ัน  
สร้างการรับรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย 

และได้รับอันตรายจากภัยต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาลดลง  
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล ศป.สพฐ. / สอ. 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 
ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัด 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและ
คุกคามทุกรูปแบบ  โรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ ำรองรับวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย - สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ภัยคุกคาม หมายถึง ภัยคุกคาม จำนวน 9 รูปแบบ ดังนี้ 
    1. ภัยยาเสพติด หมายถึง ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด  ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์  ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย โดย
วิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลานาน  หรือการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท  ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนาด
การเสพมากขึ ้น  และมีผลต่อร่างกายและจิตใจ  เช ่น  สารระเหย  ยาอี  
กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล้า บุหรี่ เป็นต้น 
    2. ภัยความรุนแรง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการใช้กำลังหรือพลังทางกาย  

การทำร้ายจิตใจ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย เหยียดหยาม ด่าทอ ดูหมิ่น เสียดสี 
ข่มเหง โดยเจตนาต่อตนเองและผู้อื่น หรือการแกล้งรังแกกัน ในชั้นเรียน ครู
ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ  ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน  การคุกคามให้
หวาดกลัว การทำลายหรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่าวโทษผู้อ่ืนทำให้มีสิ่งไม่ดี
เก ิดข ึ ้น  รวมถึง  การร ังแกผ่านโลกไซเบอร ์  (Cyber bullying)  โดยใช ้
อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความ SMS เพื่อสร้าง
ความเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน เป็นต้น 
    3. ภัยพิบัติต่างๆ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  และ
ทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น  และ
ระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 
          3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วม
ฉับพลัน มีสาเหตุ มาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
          3.2 วาตภัย คือ ภัยที ่เกิดขึ ้นจากพายุลมแรง  ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง  
          3.3 ภัยหนาว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวจัด  อุณหภูมิ
ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          3.4 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
เป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความ แห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 
          3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมดูแล 

ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มี เชื ้อเพลิงเกิดการลุกไหม้
ต่อเนื่อง สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
          3.6 ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการ  ทาง
ธรณีว ิทยา  เช ่น  แผ่นดินไหวหลุมยุบ  ดินถล่ม  สึนามิ  เป็นต้น  ถือเป็น 
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน  และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
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ประเด็น รายละเอียด 
รุนแรง  ก่อให้เกิด  ความเสียหายแก่บ้านเรือน  ชีว ิต  และทรัพย์สินของ
ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 
    4. อุบัติเหตุ หมายถึง ภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและไม่
ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ 

เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน  อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ เป็นต้น 
    5. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น
ในอนาคต เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โรคอุบัติซ้ำ 

หมายถึง โรคติดเชื ้อที ่ เคยแพร่ระบาดในอดีตกลับมาระบาดขึ ้นอีก  เช่น  
โรควัณโรคโรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น   
   6.  ฝุ ่น  PM 2.5 หมายถึง  ฝุ ่นละอองขนาดเล ็ก  ไม่ เกิน  2.5  ไมครอน  
ที่สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ  กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะ
อื่นๆ ในร่างกาย โดยตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย  เช่น แคดเมียม 

ปรอท และสารก่อมะเร็งอื่นๆ  หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน หรือ
สะสมในร่างกายจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  เช่น โรคทางเดินหายใจ
เรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น 
   7. การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่
อาศัยหรือการรับไว้  ซึ่งบุคคลด้วยความมิชอบตามกฎหมาย ด้วยวิธีการขู่เข็ญ 

การใช้กำลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง การใช้
อำนาจโดยมิชอบ มีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ ่ง
ความยินยอมของบุคคล รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ของบุคคลอื ่น  การแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื ่น  การบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ การกระทำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส  การทำให้
ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 
    8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง การแสดงอำนาจด้วยกิริยา
หรือวาจา เป็นพฤติกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย
การเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและข่มขู่  ทำให้เหยื่อเกิด
ความตกใจ หวาดกลัว เช่น การข่มขู่เหยื่อว่าจะทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต  

ร่างกายหรือทรัพย์สิน เป็นต้น 
    9. อาชญากรรมไซเบอร์ หมายถึง ความผิดที่กระทำขึ้นต่อปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มของปัจเจกบุคคลด้วยเหตุ   จูงใจทางอาญา มีเจตนาทำให้เหยื่อ
เสื ่อมเสียชื ่อเสียง  หรือทำร้ายร่างกาย  หรือจิตใจของเหยื ่อทั ้งทางตรง 

ทางอ้อม โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่  เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่าย
ส ั งคมออนไลน ์  (ห ้ องแช ็ต  อ ี เมล  กระดานประกาศ  และกล ุ ่ มข ่ าว ) 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) เป็นต้น 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนสถานศึกษาที ่ มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบั ติ และ
คุกคามทุกรูปแบบ  โรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ ำรองรับวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) 
B จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ประเด็น รายละเอียด 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล ศป.สพฐ. 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการ

ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย - ครู บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความตระหนัก ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ และการจัดการภัยพิบัติ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
และทันท่วงทีเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียน
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเตรียมผู้เรียนให้มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหา
ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสุข และได้รับ
การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งการ
สร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ  

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม จึงควรพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรรถนะในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติ และภัย
คุกคามทุกรูปแบบให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
- รูปแบบภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ 
โรคอุบัติใหม่ (โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5 
- แนวทางการจัดการภัยพิบัติ  ได้แก่ สร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ใน
การเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ  และจัดทำแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติ  
รวมทั ้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้สำนัก งานเขตพื ้นที ่
การศึกษา และสถานศึกษา  

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติ และการป้องกันภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา  
B จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล ศป.สพฐ.  
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ตัวช้ีวัดที่ 5 
ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัด 5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
คำอธิบาย อัตราดังกล่าวจำกัดเฉพาะในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่กำลังศึกษาหรือได้รับบริการการศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1 - ม.3) ที่มีอายุ 12-14 ปี 
B จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สนผ. 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
คำอธิบาย อัตราดังกล่าวรวมผู้เรียนปฐมวัยในทุกสังกัด 
ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนผู้เรียนปฐมวัยที่กำลังศึกษาหรือได้รับบริการการศึกษา  ในระดับ

ปฐมวัย หรือในช่วงอายุ 3-6 ปี 
B จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 3-6 ปี 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สนผ. 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 7 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และ

พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 
ค่าเป้าหมาย 2,178,666 คน 
คำอธิบาย 1. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู ้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น หมายถึง ผู้เรียนพิการที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  เหมาะสม
กับประเภทความพิการตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

(Individualized Education Program : IEP) 
3.  ผู ้ เร ียนด้อยโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาที ่ เหมาะสมตามความ
ต้องการจำเป็น หมายถึง ผู้เรียนด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก  มีชีวิต
ความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ และได้รับ
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ประเด็น รายละเอียด 
ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  เพื ่อให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น  และพึ่งพา 
ตนเองได้ 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 
B จำนวนผู ้เรียนด้อยโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาที ่เหมาะสมตามความ
ต้องการจำเป็น 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล A+B 
แหล่งข้อมูล สนผ./ สศศ. 

 
ตัวช้ีวัดที่ 8 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 
คำอธิบาย 1. นักเรียนที่พิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนต้องมีรายได้

เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน  
2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  เป็นเงินงบประมาณที่
จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่
ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จนจบการศึกษาภาคบังคับ  และให้มี
โอกาสได้รับการศึกษาในระดับที ่สูงขึ ้น  งบประมาณที่จัดสรรให้สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/
คน/ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน 

(3,000 บาท/คน/ปี) 
ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน 
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สนผ. 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 9 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย นักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  หมายถึง นักเรียน

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คุณภาพระดับ
ดีขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน 
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ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
B จำนวนนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100  
แหล่งข้อมูล - ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์  ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน 
- สพป. รายงานผลในระบบ E-MES (Electronic Monitoring and Evaluation 
System)  
- สวก. (ทำรายงานวิจัยแบบปีเว้นปีการศึกษาโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักเรียน
อนุบาลปีที่ 3 ) - สตผ. (สพป.รายงานในระบบ E-MES ทุกปี) 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 10 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
คำอธิบาย นักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี

ข ึ ้นไป  หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู ้เร ียน 8 ประการ ได้แก่ 1. รักชาติ ศาสน์  กษัตริย ์  2. ชื ่อส ัตย์สุจริต  
3. ม ี ว ิน ั ย  4. ใฝ ่ เ ร ี ยนร ู ้  5. อย ู ่ อย ่ า งพอเพ ียง  6. ม ุ ่ งม ั ่ น ในการทำงาน  
7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเร ียนท ี ่ เข ้ าร ับการประเม ินค ุณล ักษณะอันพึ งประสงค์ 
ตามหลักสูตร และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สวก. 

 
ตัวช้ีวัด 11 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 11 ร้อยละของผู ้ เร ียนได้ร ับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที ่จำเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย 1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
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ประเด็น รายละเอียด 
2. คุณลักษณะและทักษะการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษที ่  21 ตามโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้ เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือ 
การเรียนรู้ 3Rs8Cs ดังนี้ 
3Rs  
   1. Reading คือ สามารถอ่านออก 
   2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้ 
   3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ 
8Cs 
   1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
   2 .  Creativity and innovation ค ือ การค ิดอย ่างสร ้ า งสรรค ์และคิด 
เชิงนวัตกรรม 
   3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของ
วัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
   4 .  Collaboration teamwork and leadership ค ื อ  ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ  
การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ 
   5. Communication information and media literacy คือ มีทักษะใน
การสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
   6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
   7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
   8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด สพฐ. 245 เขตพื้นที่การศึกษา ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3RS8CS) 
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สวก. โดยมีกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลดังนี้ 

ให้ สพป./สพม.  ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนตาม
กิจกรรมที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโดยส่งผ่าน
ระบบรายงานผลการประเม ินส ่ วนราชการตามมาตรการปร ับปร ุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (ระบบ KRS) ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

ตัวช้ีวัด 12 
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ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 12 ร้อยละของสถานศึกษาที ่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ร ับการเตรียม 

ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
คำอธิบาย - สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  
- การได้รับการเตรียมความพร้อม หมายถึง การนำนักเรียนเข้าใช้งานระบบ 

PISA style online testing หรือแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง 
การประเมิน PISA ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาเผยแพร่  และให้บริการ 

รวมทั้งวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนสถานศึกษาที ่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ร ับการเตร ียม 

ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
B จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สทศ. 

(ข้อมูลจากฐานระบบ  PISA style online testing และหลักฐานร่องร่อย
การทำแบบฝ ึกท ักษะการแก ้ป ัญหาตามแนวทางการประเม ิน  PISA  
ของนักเรียน) 

 
ตัวช้ีวัด 13 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 
คำอธิบาย - พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎี  

พหุปัญญา   แบ่งออกเป็น  8 ด้าน ได้แก่  ปัญญาด้านภาษา (Linguistic 
Intelligence) ป ั ญ ญ า ด ้ า น ต ร ร ก ะ แ ล ะ ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร ์  ( Logical– 
Mathematical Intelligence) ปัญญาด้านมิต ิส ัมพันธ ์  (Visual–Spatial 
Intelligence) ป ั ญ ญ า ด ้ า น ร ่ า ง ก า ย แ ล ะก า ร เ ค ล ื ่ อ น ไ ห ว  ( Bodily–
Kinesthetic Intelligence)  ปัญญาด ้านดนตร ี  (Musical Intelligence)  
ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)  ปัญญาด้านความ
เข้าใจตนเอง ( Intrapersonal Intelligence) และ ปัญญาด้านธรรมชาติ
วิทยา (Naturalist Intelligence) 
- การจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการ / โครงงาน รวมถึงการจัด
ห ้องเร ียนพิ เศษประเภทต ่าง ๆ เพ ื ่ อ เสร ิมสร ้ างค ุณล ักษณะของผ ู ้ม ี
ความสามารถพิเศษ 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา ได้แก่  
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ประเด็น รายละเอียด 
1. ความสามารถพิเศษด้านภาษา (Verbal/Linguistic Abilities) รวมถึงการ
พัฒนาเด็กผู ้ม ีศ ักยภาพด้านภาษาต่างประเทศผ่านการเร ียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
2.  ความสามารถพิ เศษด ้านคณิตศาสตร ์  ( Mathematical/Rembolic 
Abilities) 
3. ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Science/Realistic Abilities) 
4 .  ค ว า ม ส า ม า ร ถ พ ิ เ ศ ษ ด ้ า น เ ค ร ื ่ อ ง ก ล แ ล ะ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์  
(Mechanical/Electronics Abilities) 
5. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ (Artistic/Spatial Abilities) 
6. ความสามารถพิเศษด้านการได้ยิน (Sonance/Auditory Abilities)  
7. ความสามารถพิเศษด้านการเคลื ่อนไหวกล้ามเนื ้อ (Somatic/Bodily 
Abilities) 
8. ความสามารถพิเศษด้านสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional 
Abilities) 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
B จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สวก.  

 
ตัวช้ีวัด 14 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 
คำอธิบาย - พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎี 

พหุปัญญา แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 
ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical– Mathematical Intelligence)  
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual–Spatial Intelligence) ปัญญาด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว (Bodily–Kinesthetic Intelligence) ปัญญาด้านดนตรี 
(Musical Intelligence) ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)  
ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) และ ปัญญาด้าน
ธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 
- ความสามารถพิเศษ หมายถึง ความสามารถท่ีโดดเด่นของบุคคลด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้านเหนือบุคคลในวัยเดียวกันซึ่งอาจเป็นความสามารถทาง
สติปัญญาความสามารถทางวิชาการเฉพาะด้าน จำแนกออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่  
1. ความสามารถพิเศษด้านภาษา (Verbal/Linguistic Abilities) 
2.  ความสามารถพิ เศษด้านคณิตศาสตร ์  ( Mathematical/Rembolic 
Abilities) 
3. ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Science/Realistic Abilities) 
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ประเด็น รายละเอียด 
4.  ความสามารถพิเศษด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Mechanical/Electronics Abilities) 
5. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ (Artistic/Spatial Abilities) 
6. ความสามารถพิเศษด้านการได้ยิน (Sonance/Auditory Abilities)  
7. ความสามารถพิเศษด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ (Somatic/Bodily 
Abilities) 
8. ความสามารถพิเศษด้านสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional 
Abilities) 
- การคัดกรอง หมายถึง ผลการสำรวจจากการคัดกรองผ่านระบบสำรวจ
แววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาพัฒนาขึ้น 
- การพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  หมายถึง การนำแนวทางการพัฒนา 
พหุปัญญา 8 ด้าน ไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามผลการคัดกรองผ่าน
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที ่ส ำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาขึ้น 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สวก. 

 
ตัวช้ีวัด 15 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 15 จำนวนผู ้ เร ียนได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด  และ

ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
ค่าเป้าหมาย 22,650 คน 
คำอธิบาย - ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพดังกล่าว หมายถึง ผู้เรียนที่เรียนใน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผู้เรียนในห้องเรียนพิเศษ ผู้เรียน
ภายใต้โครงการ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด  และ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
- ผู้เรียนภายใต้โครงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หมายถึง นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงผ่านมาตรฐานค่าย 

สอวน. 
- ผู้เรียนภายใต้โครงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา หมายถึง นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ที่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม 

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และตามความถนัด ตามกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนา 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    1. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  ของโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนดนตรี 19 โรงเรียน  
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    2. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ด้านดนตรี และด้าน
นาฏศิลป์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ  
   3. นักเรียนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา  จำนวน 9 โรงเรียน  

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
B จำนวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  
C จำนวนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
D จำนวนนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงผ่านมาตรฐานค่าย สอวน. 
E จำนวนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล A+B+C+D+E 
แหล่งข้อมูล สวก. / สบว. / ศบศ.  

 
ตัวช้ีวัด 16 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 16 ร้อยละของนักเรียนที ่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 
คำอธิบาย คะแนนเฉลี ่ยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  โดย  
ชั้น ป.6 และ ม.3 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ในส่วนชั้น ม.6 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ข้อมูลที่ใช้ 1 .  คะแนน เฉล ี ่ ย รวมท ุ ก ว ิ ช าของ  O-NET  ช ั ้ น  ป . 6  ประกอบด ้ ว ย  

วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ O-NET ชั้น ม.3 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
3. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ O-NET ชั้น ม.6 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าข้อมูลที่คำนวณโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
แหล่งข้อมูล สทศ. 

 
ตัวช้ีวัด 17 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 17 ร้อยละของคร ูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั ้นประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  

ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา 
ทางด้านภาษา (CEFR)  ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 
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ประเด็น รายละเอียด 
คำอธิบาย ข้อมูลของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา  (CEFR) ตามเกณฑ์ที ่กำหนด  หรือผ่าน 
การสอบวัดระดับ CEFR 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนครูผู ้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั ้นประถมศึกษาและมัธยมของ  

สพฐ.  ที ่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู ้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ 
การพัฒนาทางด้านภาษา  (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือผ่านการสอบ 

CEFR อย่างใดอย่างหนึ่ง 
B จำนวนครูผู ้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั ้นประถมศึกษาและมัธยมของ 

สพฐ. 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล ศบศ. 

 
ตัวช้ีวัด 18 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 18 จำนวนครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ค่าเป้าหมาย 100,000 คน 
คำอธิบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก เช่น 

การออกแบบการเร ียนร ู ้  การจ ัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้ เช ิ งร ุก  (Active 
Learning) การจัดการชั้นเรียน  การใช้สื ่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
และความเป็นครู 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนครูผู ้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่แนวทางการจัดการเรียนรู้ของตนเอง   
B จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถชี้แนะและสนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก  
C จำนวนผู้บริหารการศึกษาที่สนับสนุนให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก   
D จำนวนศึกษานิเทศก์ที่สามารถให้การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล A+B+C+D 
แหล่งข้อมูล ศบศ.  

 
ตัวช้ีวัด 19 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 19 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย • หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าในสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส่วนกลาง) และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ประเด็น รายละเอียด 
• สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
• ระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณ์ หรือแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน และสถานศึกษา 4 ด้านได้ครบถ้วน ได้แก่ ด้านบริหารงาน
ทั่วไป ด้านแผนงาน  และงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้าน
วิชาการ 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
ได้ครบถ้วน 
B จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งหมดตามกลุ่มเป้าหมาย  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100  
แหล่งข้อมูล กพร. สทร. 

 
ตัวช้ีวัด 20 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 20 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  สถานศึกษาที่ตั้ง

ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก  (EEC)  และโรงเรียนคุณภาพ  ได้ร ับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย 1. สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาที่

ทดลองนำร่องการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา  จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล  จังหวัดระยอง  จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 
และจังหวัดนราธิวาส 
2. สถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษ กลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
3. สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง 

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่ง
ตั ้งอยู่ในจังหวัดยะละ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 
4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย 

และอำเภอเทพา 
4. สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวน 80 โรงเรียน ที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  (โดยการฝึกอบรมครูแกนนำ
ขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้  การสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม  สื่อ 

นวัตกรรมที ่สอดคล ้องก ั บอ ุตสาหกรรมเป ้าหมายตามบร ิบทของตนเอง 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern 
Economic Corridor: EEC)) 
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5. โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ  

โดยพัฒนาต่อยอดจากโครงกาเดิมคือ  โรงเร ียนคุณภาพประจำตำบล 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง  และโรงเรียนที ่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 
B จำนวนสถานศึกษาที ่ต ั ้ งในพื ้นที ่ล ักษณะพิเศษท ี ่ ไ ด ้ ร ั บการพ ัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
C จำนวนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 
D จำนวนสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
E จำนวนโรงเรียนคุณภาพ 
F จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A+B+C+D+E/F) * 100 
แหล่งข้อมูล สบน. / สนผ. / สมป. / สนก. / สพก.จชต. 

 
ตัวช้ีวัด 21 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 21 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA Online 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

คำอธิบาย หน่วยงานในสังกัด สพฐ. หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อมูลที่ใช้ 1. ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าข้อมูลจากระบบการประเมิน  ITA Online 

แหล่งข้อมูล สนก. (ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
สพท. (ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษา) 

 
ตัวช้ีวัด 22 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 22 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real 

Time  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
คำอธิบาย • หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าในสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส่วนกลาง) และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
• สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 



 122 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. 

ประเด็น รายละเอียด 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real Time หมายถึง ระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล ที่ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ  Real time จัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน สามารถมีการสรุปผลการดำเนินงานได้  

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
สามารถมีการสรุปผลการดำเนินงานได้ ได้ครบถ้วน 
B จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งหมดตามกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล สทร. 

 
ตัวช้ีวัด 23 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 23 จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที ่จัดการศึกษาใน

รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 
ค่าเป้าหมาย จำนวน 100,000 ครั้ง 
คำอธิบาย 1. ข้อมูลจำนวนประชาชนที่เข้าใช้งาน ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ สำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู ้ปกครองและประชาชน รองรับการเข้าถึงเนื ้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ แอปพลิเคชัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
วีดิทัศน์ รูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย แทมเพลต และงานวิจัยทางการศึกษา 

สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
ข้อมูลที่ใช้ ผลรวมของจำนวนประชาชนที่เข้าใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (OBEC Content Center) 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผลรวมจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังสื่อฯ 
แหล่งข้อมูล สทร. 

 
ตัวช้ีวัด 24 

ประเด็น รายละเอียด 
ตัวชี้วัด 24 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 
คำอธิบาย 1. โครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั ้นพื ้นฐานหมายถึง โครงการที ่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษา  และโครงการใหม่ที ่จัดทำขึ ้นระหว่างปีงบประมาณ  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมถึงโครงการ/การดำเนินงานที่ไม่ใช้งบประมาณ  
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ประเด็น รายละเอียด 
ที่มีการดำเนินการ  และนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
2. การบรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์  หมายถึง การนำผลการ
ดำเนินงานโครงการ/การดำเนินงานไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ที่สอดคล้องกับโครงการนั้น ๆ  

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนโครงการที่มีการดำเนินการและนำเข้าข้อมูลจากระบบติดตามและ
ประ เม ิ นผลแห ่ งชาต ิ  (eMENSCR) ท ี ่ บรรล ุผลส ัมฤทธ ิ ์ตามเป ้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สอดคล้องกับโครงการนั้น ๆ  
B จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา และโครงการใหม่ที่จัดทำขึ้นระหว่างปีงบประมาณโดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ ่มเต ิม จากสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงโครงการ/การดำเนินงานที่ไม่ใช้งบประมาณในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (A / B) * 100 
แหล่งข้อมูล 1. สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าสำนัก และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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2. ชื่อย่อสำนัก/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 ชื่อย่อ   ชื่อเต็ม 
 กพร.   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ศป.สพฐ.  ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. 
 ตสน.   กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 ศนฐ.   หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 ศบศ.   ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
 ศรต.   ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 สกก.   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
 สกว.   สำนักงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
 สคส.   สำนักการคลังและสินทรัพย์ 
 สตผ.   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สทร.   สำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 สทศ.   สำนักทดสอบทางการศึกษา 
 สน.   สำนักนิติการ 
 สนก.   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 สบน.   สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 สบว.   สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 สนผ.   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สพก.จชต.  สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 สพร.   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 สมป.   สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สวก.   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 สศศ.   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สอ.   สำนักอำนวยการ 
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3. คำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร


