
แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 5 ป� (2566-2570)

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 



 
 
 
 
 
 

 

ค ำน ำ 
 
  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาและ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  ให้เป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  จึ งได้จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570  นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับ  ติดตาม ประเมิน การดำเนินงาน  
 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่
ได้กำหนดไว้   ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทำเอกสารรายงาน ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 
 

สภาพทั่วไป 
   ความเป็นมา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ซึ่งกำหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา   
โดยคำนึงถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม
ด้านอื่น และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กำหนด 
 

    โครงสร้างการบริหาร 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงสร้างการ
บริหารงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย  ดังนี้ 

  1. กลุ่มอำนวยการ 
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  7. กลุ่มกฎหมายและคดี 
  8. กลุ่มนโยบายและแผน 
  9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          10.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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  อำนาจหน้าที่ 

           อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
            ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา พ.ศ. 2560  ข้อ 5 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
           1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ ของท้องถิ่น 
           2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
           3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที ่การศึกษา
ประสาน ส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษาประสาน
การปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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       สถานที่ตัง้   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตั้งอยู่ ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม  

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

      การแบ่งเขตการปกครอง 

 ตารางท่ี 1  จำนวนประชากร 
 

อำเภอ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

เมืองสกลนคร 

กุสุมาลย์ 

โพนนาแก้ว 

โคกศรีสุพรรณ 

เต่างอย 

ภูพาน 

กุดบาก 

79,974 

15,108 

13,491 

13,185 

8,580 

12,338 

10,680 

95,375 

23,697 

18,428 

17,048 

12,210 

18,170 

16,526 

99,018 

23,928 

18,416 

17,343 

12,153 

17,793 

16,400 

194,393 

47,625 

36,844 

34,391 

24,363 

35,963 

32,926 

รวม 153,356 201,454 205,051 406,505 
 

  ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร  (ข้อมูล  ณ เดือน มีนาคม  2564) 
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จำนวนบุคลากร  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีบุคลากรทั้งสิ้น  
จำแนกตามกลุ่มฯ  และสถานศึกษา  ดังนี้ 

-   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1 คน 
          -   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        3 คน 
  -   กลุ่มอำนวยการ       5 คน 

-    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               8        คน 
-   กลุ่มบริหารงานบุคคล               11 คน 
-   กลุ่มนโยบายและแผน       4 คน 
-   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      6 คน 
-   กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา                       18 คน 
-   หน่วยตรวจสอบภายใน      3 คน 

 -   ข้าราชการครูสังกัด สพฐ.          2,127 คน 
 -   ลูกจ้างประจำ  /ชั่วคราว  /พนักงานราชการ /ครูอัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง      464 คน 
 
                                                  รวมทั้งสิ้น 2,560 คน 
 

       สภาพการจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีสถานศึกษาทั้งสิ้น  174 แห่ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 จำนวนสถานศึกษาแยกรายอำเภอ   ประจำปีการศึกษา 2565 
 

จำนวนโรงเรียน 
แยกรายอำเภอ 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ประถม ขยายโอกาส 
สถานะ 

รวมทั้งสิ้น 
เอกเทศ สาขา 

เมืองสกลนคร 49 21 69 1 70 

กุสุมาลย์ 21 5 25 1 26 
โพนนาแก้ว 8 12 20 - 20 
โคกศรีสุพรรณ 12 6 18 - 18 
เต่างอย 5 5 10 - 10 
ภูพาน 8 8 16 - 16 
กุดบาก 6 8 14 - 14 
รวมทั้งหมด 109 65 172 2 174 
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ตารางท่ี 3  จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาที่จัดสอน ปีการศึกษา 2565 

 
ตารางท่ี 4 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด ปีการศึกษา 2563 – 2565 

 

รายการ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

ขนาดที่ 1 (0-120 คน) 0 0 0 ร.ร.ขนาดเล็ก 
ไม่มีนักเรียน 0 0 0 68 ร.ร. 
นักเรียน 1-20 คน 0 0 0  
นักเรียน 21-40 คน 7 8 9  
นักเรียน 41-60 คน 10 12 9  
นักเรียน 61-80 คน 15 13 11  
นักเรียน 81-100 คน 17 18 22  
นักเรียน 101-120 คน 16 17 17  
ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-200 คน 49 46 45  
ขนาดที่ 3 นักเรียน 201-300 คน 40 40 40  
ขนาดที่ 4 นักเรียน 301-499 คน 13 14 15  
ขนาดที่ 5 นักเรียน 500-1,499 คน 6 5 4  
ขนาดที่ 6 นักเรียน 1,500-2,499 คน 2 2 2  
ขนาดที่ 7 นักเรียนมากว่า 2,500 คน 0 0 0  

รวม 175 175 174  
 

 
 

ระดับชั้น 
สพป.สกลนคร เขต 1 

โรงเรียน รวม 
อนุบาลระดับเดียว - - 
อนุบาล - ประถม 103 103 
อนุบาล - มัธยมต้น 64 64 
อนุบาล - มัธยมปลาย 1 1 
ประถมศึกษาระดับเดียว (ป.1-ป.6) 6 6 
รวมทั้งหมด 174 174 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (2566 – 2570)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร  เขต 1  หน้า 7                    
 

ตารางท่ี 5   จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 – 2565  
               (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) 

 

 
  

รายการ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

อนุบาล 1 198 160 148  
อนุบาล 2 3,152 3,173 3,080  
อนุบาล 3 3,396 3,283 3,302  
รวมก่อนประถมศึกษา 6,746 6,616 6,530  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3,848 3,717 3,630  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4,048 3,866 3,746  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4,134 4,117 3,879  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3,984 4,202 4,161  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4,071 4,202 4,231  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4,227 4,091 4,053  
รวมประถมศึกษา 24,541 24,013 23,700  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,510 1,471 1,316 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1,392 1,359 1,422  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,466 1,359 1,296 

 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 4,368 4,189 4,034  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 59 54 52  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 53 79 49  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 58 52 77  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 170 185 178  

รวมทั้งสิ้น 36,082 35,003 34,442  
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ตารางท่ี 6  จำนวนห้องเรียนจำแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2563 – 2565  

     
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

อนุบาล 1 19 19 17  

อนุบาล 2 192 211 185  

อนุบาล 3 194 214 192  
รวมก่อนประถมศึกษา 405 444 394  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 205 228 203  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 207 229 202  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 205 224 202  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 204 226 205  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 202 232 205  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 201 224 203  

รวมประถมศึกษา 1,219 1,363 1,220  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 71 71 70  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 71 71 69  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 74 70 69  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 216 212 208  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 2 2  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 3 2  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 2 3  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 5 7  

รวมทั้งสิ้น 1,861 2,026 1,829   
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ตารางท่ี 8 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการปีการศึกษา 2563 – 2565 

 

ตารางท่ี 9  ศูนย์อำนวยการเครือข่าย 16 ศูนย์ 

ที ่
ชื่อศูนย์อำนวยการ

เครือข่าย 
ที่ตั้งศูนย์ อำเภอ จำนวนโรงเรียน 

1 กุสุมาลย์ 1 ร.ร.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 กุสุมาลย์ 13 

2 กุสุมาลย์ 2  ร.ร.บ้านอุ่มจาน กุสุมาลย์ 13 

3 โพนสามัคค ี ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา โพนนาแก้ว 9 

4 นาแก้วบ้านแป้น ร.ร.ท่าศาลาราษฎร์วิทยา โพนนาแก้ว 11 

5 ตองโขบ ร.ร.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร โคกศรีสุพรรณ 10 

6 แมดนาท่ม ร.ร.บ้านไร่นาดี โคกศรีสุพรรณ 8 

ตารางท่ี 7 อัตราส่วนครู : นักเรียนและอัตราส่วนห้องเรียน : นักเรียน  ปีการศึกษา 2563 – 2565 
 

ปีการศึกษา จำนวน อัตราส่วน 
ครู นักเรียน ห้องเรียน ครู : นร. ห้อง : นร. 

2563 2,103 35,438 1,855 1 : 16 1 : 20 
2564 2,082 35,003 2,026 1 : 16 1 : 20 

2565 2,127 34,442 1,829 1 : 16 1 : 20 

 

ประเภทของการพิการ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 
มีความบกพร่องทางการมองเห็น 8 5 6 
มีความบกพร่องทางการได้ยิน 10 15 13 
มีความบกพร่องทางสติปัญญา 294 216 173 
มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 35 48 45 

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 3,489 4,188 4,166 
มีความบกพร่องทางการพูด/ภาษา 17 18 14 
มีความบกพร่องทางอารมณ์/พฤติกรรม 21 45 32 
ออทิสติก 25 21 17 
พิการซ้ำซ้อน 32 21 22 

รวมทั้งสิ้น 3,931 4,577 4,488 
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7 เต่างอย ร.ร.อนุบาลเต่างอย เต่างอย 10 

8 ภูผายล ร.ร.บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ ภูพาน 7 

9 ภูพานทอง ร.ร.บ้านหลุบเลา ภูพาน 9 

10 กุดบาก ร.ร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ กุดบาก 14 

11 หนองหารหลวง ร.ร.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ เมืองสกลนคร 12 

12 ถิ่นภูไท ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เมืองสกลนคร 11 

13 ธาตุเชิงชุม ร.ร.นายอวัฒนา เมืองสกลนคร 9 

14 ขม้ินหนองลาด ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร เมืองสกลนคร 12 

15 ห้วยยางพังขว้าง ร.ร.บ้านนาคำวิทยาคาร เมืองสกลนคร 13 

16 ไตรศิลา ร.ร.ท่าแร่วิทยา เมืองสกลนคร 13 

รวมโรงเรียนทั้งสิ้น 174 

 
 

ตารางท่ี 10   โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  จำนวน  34  โรงเรียน  

ที ่ ชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบล 
จำนวน 

นร. 
จำนวน

ครู 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน 

1 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก 282 19 นายครรชิต  วงศ์แต้ม 
2 บ้านค้อใหญ ่   กุดไห 187 17 นางสุคนธ์   จีนคำ 
3 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา   นาม่อง 146 9 นายภาสกร     มั่งสวัสดิ์ 
4 บ้านหนองกอมป่าขาว   ด่านม่วงคำ 125 11  
5 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ   ตองโขบ  539 26 นายอุเทน  ทองสวัสดิ์ 
6 บ้านแมดนาท่ม   แมดนาท่ม 296 19 นายนิติรักษ์     ไชยเพ็ชร 
7 บ้านห้วยยาง   เหล่าโพนค้อ 214 18 นางสุนันท์  หลวงศรี 
8 บ้านจันทร์เพ็ญ   จันทร์เพ็ญ 176 16 นายศรีทัศน์    วิรัสวา 
9 อนุบาลเต่างอย   เต่างอย 497 26 นายวัยพจน์  ปัญจะ 
10 บ้านนาอ่างม่วงคำ   นาตาล 332 18 นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา 
11 บ้านดงหลวง   บึงทวาย 362 19 นายภานุพงษ์    คำภูษา 
12 บ้านโนนกุง   เชียงสือ 232 17 นายกิจพงศ์    สุรันนา 
13 บ้านกลางนาเดื่อ   นาแก้ว 326 17 นายศุภชัย    ยศตะโคตร 
14 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ   นาตงวัฒนา 223 15 นางวิภารัตน์  สัพโส 
15 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง   บ้านแป้น 123 16 นายธุระกิจ   พิมพ์แพง 
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ที ่ ชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบล 
จำนวน 

นร. 
จำนวน 

ครู 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน 

16 บ้านนาจาน   บ้านโพน 197 15 นางนัทธมน   ทวีกิตติเกษม 
17 บ้านกกปลาซิวนาโด่   กกปลาซิว 273 18 นายศราวุฒิ   ศิริวรรณ 
18 เขื่อนน้ำพุง   โคกภู 344 16 นางสกลรัตน์    มุกดา 
19 ไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ 168 8 นายชาญณรงค์    โพธิ 
20 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา  หลุบเลา  187 11 นางพิชญสินี    ศรีลารักษ์ 
21 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร  โคกก่อง 299 19 ว่าที่ร.ท.สุพัฒน์   วันดี 
22 นายอวัฒนา   งิ้วด่อน 190 12 นายสุนทร   หนูอินทร์  
23 ทุ่งมนพิทยาคาร   เชียงเครือ 180 15 นายอิสรภาพ  นามละคร 
24 บ้านหนองมะเกลือ   ดงชน 126 16 นางจินตนา  หลานเศรษฐา 
25 บ้านหนองไผ่   ดงมะไฟ 253 17 นางวนิดา  ภูชำนิ 
26 ท่าแร่วิทยา   ท่าแร ่ 538 25 นายอนุสิทธิ์   นามโยธา 
27 เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม 761 35 ว่าที่ร.ท.ศุภวัฒน์  พิมพ์มีลาย 
28 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม   โนนหอม 204 15 นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน 
29 บ้านดงขุมข้าว 'คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2' พังขว้าง 225 13 นายเดชชัย   เหมะธุลิน 
30 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์   ม่วงลาย 290 19 นายเชิดศักดิ์  สิงห์สุพรรณ 
31 บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์' หนองลาด 180 16 นายลือชัย   รัชอินทร์ 
32 บ้านนาคำวิทยาคาร   ห้วยยาง  204 15 นายสงวน  หงษ์สิงห์ 
33 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง 178 11 นางอัคครา     ไชยยงค์ 
34 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง   ฮางโฮง 235 15 นายอุทิศ    ขันเงิน 
 รวม 9,497 593  
 
 

ตารางท่ี 11   โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา   จำนวน 1 โรงเรียน  

ที ่
ชื่อโรงเรียนคุณภาพ              
ระดับประถมศึกษา 

ตำบล 
จำนวน 

นร. 
จำนวน 

ครู 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน 

1 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์   ขม้ิน 383 19 นายทวีเดช   แสนชนม์ 
 รวม  383 19  
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    การส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตาม 3 มิตกิารพัฒนาสู่สถานศึกษาเข้มแข็ง 
ในการดำเนินการตาม 3 มิติการพัฒนาสู่สถานศึกษาเข้มแข็ง ในมิติที ่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศของงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี ้ เนื ่องจากมีการมอบหมายงานให้รองผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดูแลพื้นที่ จำนวน 16 ศูนย์อำนวยการเครือข่าย ดังนั้นจึงได้ปรับปรุง          
เขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12  การกำกับดูแลสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
กลุ่มศูนย์

อำนวยการ

เครือข่าย 

รอง ผอ.สพป.สน.1 หน้าที่รับผิดชอบ อำเภอ 

สถานศึกษาท่ี 1 นางชรินดา   พิมพบุตร 

1. ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 

2. ห้วยยางพังขว้าง เมืองสกลนคร 

3. ขมิ้นหนองลาด เมืองสกลนคร 

4. กุดบาก 

5. ภูพานทอง 

6. ภูผายล          

กุดบาก 

ภูพาน 

ภูพาน 

สถานศึกษาท่ี 2 นางนันท์ปภัทร  บรรณ์ติเจริญโชติ 

1. ไตรศิลา เมืองสกลนคร 

2. โพนสามัคคี โพนนาแก้ว 

3. นาแก้วบ้านแป้น โพนนาแก้ว 

4. กุสุมาลย์ 1 

5. กุสุมาลย์ 2 

กุสุมาลย์ 

กุสุมาลย์ 

สถานศึกษาท่ี 3 น.ส.รัญสิรินทร์   ธีราภัทรคุณางกูร 

1. หนองหารหลวง เมืองสกลนคร 

2. ถิ่นภูไท เมืองสกลนคร 

3. แมดด่านพลังวิทย์ โคกศรีสุพรรณ 

4 .  ตอง โขบ เหล ่ า โ พนค้ อ

สามัคคี 

5. เต่างอย 

โคกศรีสุพรรณ 

เต่างอย 
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  การขับเคลื่อนนโยบาย สพป.สกลนคร เขต 1 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื ่อนนโยบาย               
สู่การปฏิบัติ และดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น โยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good  Governance) 
รวมทั้งยึดมั่นประกาศพันธะสัญญาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 
8 วาระ คือ  
    1. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์    2. สร้างจิตรักชาติ    

3. เปิดโอกาสการศึกษา   4. พัฒนาสู่อาเซียน  
5. โรงเรียนมาตรฐาน    6. สำนักงานล้ำเลิศ   
7. นักเรียนเป็นเลิศได้พัฒนา   8. พร้อมถ้วนหน้าปฐมวัย 

 

   กระบวนการสู่ความสำเร็จ  5 A     
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีนโยบายที่จะให้บริการแก่ข้าราชการครู
และผู ้มาติดต่อราชการเสมือนญาติ โดยกำหนดนโยบายให้เป็น “สำนักงานมาตรฐาน บริการด้วยใจ”         
สร้างสำนึกให้ข้าราชการทุกคนมีความรักและหวงแหนองค์กร  โดยให้ทุกคนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ โดยสร้าง
ความเข้าใจตามขั ้นตอน  ดังนี ้ 1. สร้างความตระหนัก (Awareness)  2. นำสู ่การปฏิบัติ (Attempt)               
3. มุ่งสู่ความสำเร็จ (Achievement) 4. สร้างความยั่งยืนและต่อเนื่อง (Accreditation) 5. ชื่นชมความสำเร็จ 
(Appreciation)  (ดังแผนภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.สกลนคร 

เขต 1 

สร้างความยั่งยืนและต่อเนื่อง มุ่งสู่ความสำเร็จ 

ชื่นชมความสำเร็จ นำสู่การปฏิบัติ 

สร้างความตระหนัก 
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  เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
    สถานศึกษาดี      โรงเรียนดี ผู้บริหารดี จัดการเรียนการสอนด ีชุมชนดี 
    นักเรียนมีคุณภาพ               ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยี มีวิถีแบบไทย สื่อสารได้หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานศึกษาดี  

จัดการเรียนการสอนดี 

 

 

โรงเรียนด ี

 

 

ชุมชนด ี

 

 

ผู้บริหารดี 
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สถานศึกษาดี 

 

 

นักเรียนมีคุณภาพ 

 

 

โรงเรียนด ี

ผู้บริหารดี 

จัดการเรียนการสอนดี 

ชุมชนด ี

ใฝ่ดี 

ใฝ่เรียนรู้ 

รู้จักใช้เทคโนโลยี 

มีวิถีแบบไทย 

สื่อสารได้หลากหลาย 
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   ค่านิยม สพป.สกลนคร เขต 1  
สพป.สน.1 
ส. = สามัคคี (Unity) รักใคร่ มีน้ำใจไมตรีต่อกัน 
พ. = พอเพียง (Sufficiency) การดำรงชีวิตพอดี มีวิถีเป็นไทย 
ป. = ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า พึงพอใจ 
ส. = สร้างสรรค์ (Creativity) ผลงานใหม่ มีนวัตกรรม 
น. = น่าอยู่ (Livability) อยู่สกล รักสกล ทำเพ่ือสกลนคร 
1  = หนึ่งความเป็นเลิศ (Excellency) เป็นหนึ่ง ความเป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 2 
ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้  
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา 

มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรมรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 

ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มีงานทำ – มีอาชีพ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้อง

มุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็น และมีงานทำในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ   
จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว -สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริม ให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำ
เพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ 
และความเอ้ืออาทร 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 

2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้ องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภ าพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน      
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ 
กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ             
การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้     
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้ รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง 

การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อ บริการ และความช่วยเหลืออื ่นใดทางการศึ กษา         
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึง 
ถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 

 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)      
หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ร ัฐมีย ุทธศาสตร์ชาติ             

เป็นเป้าหมาย การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ        
ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560           
ซึ่งกำหนดให้หน่วยงาน รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว   
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ        
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและ   
ความเสมอภาคของส ั งคมความหลากหลายทางช ีวภาพ ค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม และความย ั ่ งยืน                        
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ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ           
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลา ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  2) ยุทธศาสตร์ชาติ     
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม 
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้างและ
ยกระดับการพัฒนา ที ่ให้ความสำคัญที ่ครอบคลุมทั ้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อสร้างระบบนิเวศที ่เอื ้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างครอบคลุม 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สำคัญ ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การดำเนินชีวิต และมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคม    
ที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ ระดับปฐมวัยจนถึ งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบ       
การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื ่อง        
แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนา
และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 

      เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติขึน้เพื่อให้เห็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น 
 

     แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับสองท่ีจัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ งการจัดทำ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็น
แผนแม่บท ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั ่นคง 2) การต่างประเทศ                  
3) การพัฒนาการเกษตร  4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย ่อมย ุค ใหม ่  9 )  เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ 10) การปร ับเปล ี ่ ยนค ่ าน ิยมและว ัฒนธรรม                              
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11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม  16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกัน       
ทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีแผนแม่บทที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ   
2 แผนแม่บท ดังนี้ 
 

  แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสมดังนี ้ 1) การสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง 
ปฐมวัย 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 5) การส่ งเสริม 
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนแม่บทดังกล่าว 
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะมีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อยท่ี 2) และ 3) 
 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์        

ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับ      
การเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริม      
การพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษ   
ให ้ ส ามารถต ่ อยอดการประกอบอาช ีพ ได ้ อย ่ า งม ั ่ นคง  โดยประกอบด้ วย  2  แผนย ่ อย  ด ั งนี้                                   
1) การปฏิรูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึง      
พหุปัญญาของมนุษย์ทีหลากหลาย โดกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการ 
ดำเนินการแผนแม่บทดังกล่าว ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีความเกี ่ยวข้องกับ
องค์ประกอบและปัจจัยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวทุกองค์ประกอบ 
 

   แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูป 

ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว ้ใน 
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย    
4) ด้าน กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา         
มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื ่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง     
ในศตวรรษที่ 21  3)การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่
การจ้างงานและ การสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา   
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 

       แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บ ัญญัติให ้มี              

การดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ 
การศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกั บวัย        
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีกลไก 
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู     
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการ
เรียน การสอนทุกระดับเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน       
ที่เกี ่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั ้งนี้บทบัญญัติ        
ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 กำหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการ          
ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย    
ที่เก่ียวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป 

นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพื ่อสนับสนุนการบรรลุ       
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ
ดังนั ้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที ่จะสนับสนุนการดำเนินการ             
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่า
เทียม และความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ        
การกระจายรายได้  

ปัญหาและความท้าทายที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย มีความ
ซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ำ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา เป็นอุปสรรค
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อย่างยิ ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรค
สำคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการนำประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ  รวมถึงบริบทของประเทศ  
และของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป 
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ 
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทำให้แผนการปฏิรูปประเทศ         
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
(Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Reduce disparity in education) 
3) มุ ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and 
competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว      
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( Improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยได้กำหนดแผนงานเพื ่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื ่อง 1) การปฏิรูป                
ระบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติฉบับใหม่           
และกฎหมายลำดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำ ทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครู             
และอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21              
6) การปรับโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน และยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
 

        แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที ่จะส่งผลให้เกิด            

การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนการ ปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาฉบับเดิมที่กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมาย ประจำปี 2563 
ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุ เป้าหมาย 4 เรื่อง 
นั ้น ได้นำมาดำเนินการต่อเนื ่องในแผนการปฏิร ูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ ่านกิจกรรม Big Rock              
จำนวน 6 เรื่อง และประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุน     
การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรม 
ที ่กำหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำ         
ทางการ ศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย       
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1) การสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียน       
การสอนสู่การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตและ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบ    
ทวิภาคีและระบบอื ่น ๆ ที ่ เน้นการฝึกปฏิบัต ิอย่างเต็มรูปแบบนำไปสู ่การจ้างงานและการสร้างงาน                
5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื ่อสนับสนุนการพัฒนา        
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง           

ซึ่งเป็นพัฒนาที่จัดทำโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์     
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
ในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วม        
ที่ชัดเจน และยังเอื้อประโยชน์ ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของแผน เพื่อนำมา
ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการ ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่             
1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้า เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมาย      
ของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ และความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญ
ของโลก หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะที่สำคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมุดหมายที่ 11 
ไทยสามารถ ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่ 
12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต หมุดหมายที่ 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้าง

ความสามารถ ในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น           
2) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง       
มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ
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พัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมายสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิม
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนสำหรับ   
ยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มี
ความสามารถ ในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
ด้วยการส่งเสริมการ เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือก
ในการเข้าถึงการ เรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย 
และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับ
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ ้มกัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียน

ลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย        

และสามารถสร้างงานอนาคต 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Form: 

WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกิน      

ร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 
กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน  มีอุปนิสัยที่ดี     

โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู ้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพื ่อดูแลหญิงตั้งครรภ์           
ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี การพัฒนาครูและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถ
ทางานร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย
ตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข   
และโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนา
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เด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นกลไกการพัฒนา
เด็กปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย       
ให้มีพัฒนาการที ่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพื่อการส่งต่อไป
ยังสถานศึกษา และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะที่จำเป็น
ต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่ การปฏิบัติ 
การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียน     
ให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย 1) การแก้ไขภาะการ
ถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม     
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู ้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผน เส้นทางการเรียนรู้          
การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
พื ้นที ่ปลอดภัยของผู ้เร ียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางกายภาพที ่เหมาะสมกับการเรียนรู้          
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสงบ
สุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วน
บุคคลเพื ่อการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู ้ว ิชาชีว ิตในโรงเรียน              
และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา             
และการกลั่นแกล้ง 4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนา คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง เทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่  5) การกระจายอำนาจ ไปสู่สถานศึกษาและ
เพิ ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ           
ที่เอื ้อให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ      
และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื ่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการ
เรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพื่อ การศึกษา 6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและ
กลไกการการบริหารจัดการและ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ  
การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อฝึกประสบการณ์ทางานวิจัยในองค์กรชั้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 7) ผู ้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและ      
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือก     
แก่ผู้เรียนเพื่อยุติการออก กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทาง
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ให้เอกชนสามารถจัดตั้ง สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 

  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ 
ผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความ 
ร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้  ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน 
ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และการใช้สิทธิในการ 
เข้าถึงบริการพื้นฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ 
รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพ่ือนำทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลาย          
มาประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกำหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการ 
สนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนากำลังคน        
ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่า
ตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเชื ่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่าจ้าง     
กำหนดมาตรการในการผลิตกาลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจำลองในสาขาที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริง สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้     
สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทาง
เศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็น 
รูปธรรมที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษา 
นอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว 
และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ กำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการ
ฝึกอบรมสำหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ส่งเสริมให้เอกชนที ่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาจัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร           
โดยกำหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนใน 
ระบบการศึกษาปกติ  โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ ่ม เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที ่ตอบสนอง         
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ต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากร       
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องในทุกระดับให ้ม ีความเข ้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู ้ เร ียนกลุ ่มเป ้าหมายพิเศษ                      
ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส 
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื ่อให้หน่วยงาน ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา       
และการเรียนรู ้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม         
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตเพื่อให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที ่มีรายได้ปานกลางไปสู ่ประเทศที ่พัฒนาแล้ว ซึ ่ง ภายใต้         
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี ่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้กำหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 
11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  

  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรี      
จึงได้มีมติเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 2570 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตาม
ศักยภาพเป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) การจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน ครอบครัว      
ในการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย                
4) การพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดทำและ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและ 
เผยแพร่องค์ความรู ้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงานและการติดตามผล       
โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่าง ๆ 
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 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         
ใน 7 เรื่อง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
โดยเร่งสร้างความปลอดภัยให้สถานศึกษาป้องกันสถานศึกษาจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และอื่นๆ    
เร่งปลูกฝัง ทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนา
บทบาทและ ภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัย ให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2) การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
จัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม         
ที่หลากหลาย ส่งเสริมการให้ความรู ้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 3) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่ม เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึก
อาชีพอย่างเท่าเทียม 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนา
สมรรถนะอาช ีพที่สอดคล ้องก ับความถน ัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill                 
5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล สำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะ      
การจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผน
เส้นทางการเรียนรู ้ การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของผู ้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัด          
ของแต่ละบุคคล พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  6) การพัฒนา
ระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐  ด้วยนวัตกรรม 
และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา เป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน การเชื่อมโยงและการแบ่งปันข้อมูลการ
ส่งเสริมความร่วมมือบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอก ปรับปรุงประสิทธิภาพ                  
ของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื ่อสารข้อมูลเชื ่อมโยงหน่ว ยงานภาครัฐ           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบราชการ ๔.๐ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุก
เวลา ทุกสถานที ่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางปรับปรุงระบบการจ ัดสรรงบประมาณและทรัพยากร               
ทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ       
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นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งและสาย
งานต่าง ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไป ตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ 7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยเร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนอ่ืน ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป ็น 4 ด ้าน ได ้แก ่  ด ้านความปลอดภ ัย ด ้านโอกาส ด ้านค ุณภาพ และ                     
ด้านประสิทธิภาพ และกำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้ 
 

   นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

1. ด้านความปลอดภัย 
   1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก    

ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

   1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1.3 สร้างภูมิคุ ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)      
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    2.1 ส ่งเสริม สนับสนุน ให้เด ็กปฐมวัยที ่ม ีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าส ู ่ระบบการศึกษาสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม    
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาคและได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
    2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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    2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก ในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
    2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก ระบบการศึกษา 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

 3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ 
และบริบท 
    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง     
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การ
รวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์    
ทรงเป็นประมุข 
    3.3 จัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนมีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 นำไปสู ่การมีอาชีพ มีงานทำ          
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ นำไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิต         
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
    3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง            
และมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาล 
    4.2 นำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหาร               
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้
ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
    4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน     
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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    4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 

  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื ้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้ (Learning Loss Recovery)        
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน       
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และ         
เด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 จุดเน้นที ่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง          
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัย ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ   
มีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติ ที ่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด        
และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อให้เ เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
กับผู้เรียนทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงห่างไกล    
และถ่ินทุรกันดาร 
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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สรุปประเด็นสำคัญท่ีพบจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. เทคโนโลยีในการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพสื่อสารนโยบายได้
อย่างรวดเร็ว 
3. จำนวนบุคลากรมีจำนวนเพียงพอตามเกณฑ์ 
4. มีเครือข่ายในการทำงาน 
5. วัฒนธรรมการทำงานแบบกลัยาณมิตร 
 

1. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ขาดแคลน 
ทรัพยากรที่จะสนับสนนุการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

2. การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ของโรงเรียน 
บางส่วนยงัขาดประสิทธิภาพ 

3. จำนวนผู้เรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4. คุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    

ที่หลักสูตรกำหนด 
5. ผู้เรียนบางสว่นยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพ 
6.  ระบบการติดตาม ขาดการตอ่เนื่องและยังไมน่ำ 

ผลมาใชป้ระกอบการวางแผนขับเคลื่อนงาน  
 

 

โอกาส อุปสรรค 
1. บุคลากรสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี ที่ทนัสมัย 
2. ภาคประชาชน ภาคเอกชน ตระหนักในความสำคัญและยนิดี
ร่วมสนับสนนุการจัดในการศึกษา 
3. มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
4. ความรู้ออนไลน์ โดยภาคเอกชน มีจำนวนมาก นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงสื่อความรู้ที่ทันสมยัได้
ง่าย 
5. การคมนาคมสะดวกในการตดิต่อ ประสานงานและการ
สื่อสาร 
6.  ความต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
7. มีการจัดการเรียนการสอน และผลติสื่ออย่างหลากหลาย 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของบุตรหลานมากข้ึน 
8. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
9. มีวัฒนธรรมและประเพณี ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 

1. การนำนโยบาย สู่การปฏบิัติ ยังขาดความต่อเนื่อง  
2.การบูรณาการงานจากหน่วยงานภายนอก กับการจัด
การศึกษา  
3.สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองบางส่วนยังไมส่ามารถ
ส่งเสริมการเรียนการสอนของบตุรหลานอย่างเต็มที่ 
4.งบประมาณที่ได้รบัจัดสรรยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่าง
เต็มที่  
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยมีเป้าหมายผู้เรียน

ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง    
ของประเทศสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  

“ผู้เรียนมีคุณภาพและสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตร ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานคุณธรรม 
และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
 
พันธกิจ  

1. พัฒนาการจัดการศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข
และปลอดภัย สามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
:SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพิ ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา         
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาให้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาผู ้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความเชี ่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสม
กับบรบิท 

7. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
1. ด้านความปลอดภัย 
2.  สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาแห่งความสุขและความปลอดภัย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติภาระกิจ     

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 2. ด้านโอกาส 
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีเสมอภาค มีคุณภาพ และสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตร            

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานคุณธรรม และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกคนที่จะออกจากระบบการศึกษา  เด็กตกหล่น  และเด็กออกกลางคัน  ได้รับการ     

ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
 

3.ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนทุกคน ต้องมีคุณภาพ และสมรรถนะเป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา ก้าวทัน         

การเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานคุณธรรม และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ผู้บริหาร  ครู และบุคลารกทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษา ได้สนองตอบต่อผู้เรียน             

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
1.  สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเป้าหมาย  การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development  

Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยี 

ดิจ ิท ัลมาใช ้ในการบร ิหารจ ัดการอย่างมีประส ิทธ ิภาพ  ม ีระบบการบร ิหารจ ัดการที ่ ได ้มาตรฐาน                      
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งมีความสุขและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

  

 
 



 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับชีวิตวิถีใหม ่
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 

 

กิจกรรม
หลัก 

 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

1.ร้อยละของสถานศึกษาความรู้ความเข้าใจและทักษะเพ่ือ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

80 85 90 95 100 1.สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตวิถี 
ใหม่ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การซักซ้อมในการรับมือกับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
รูปแบบต่างที่ผู้เรียนอาจต้อง
เผชิญ 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

2.ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

80 85 90 95 100     
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

3.ร ้อยละสถานศ ึกษาท ี ่มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 
 

80 80 80 80 85 ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า จั ด
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และให้มีกิจกรรมรณรงค์
ปลูกจิตสำนึก สุขนิสัยที ่ด ีในการใช้
อาคารสถานที ่ และสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

จัดคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีมี
การจัด
สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

4. ร้อยละของผู ้เร ียนได้รับ
การศึกษาในสถานศึกษาที ่มี
ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 

100 100 100 100 100 1.สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื ่อให้อาคารเรียนอาคาร
ประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และความปลอดภัยของผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมและประสานการสนับสนุน
บุคลากรด้านจิตวิทยาและบุคลากร
ด้านความปลอดภัยเพื ่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา/
กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

5 .ระด ับความสำเร ็ จของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
ทำงาน 
 

5 5 5 5 5 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ใ น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีแผนผังอาคารสถานที่มี
การวางแผน พ ัฒนา และ
บำรุงร ักษา อาคารสถานที่  
ระบบสาธารณ ูปโภคและ
สภาพแวดล ้อมให ้สะอาด   
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
นำเทคโนโลย ีมาใช ้ในการ
รักษาความปลอดภัย ทันสมัย 
พร ้อมใช ้  อย ่างสม ่ำเสมอ   
และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ปลูกจิตสำนึกสุขนิสัยที ่ดีใน
การใช ้อาคารสถานที ่ และ
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

  อำนวยการ 
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กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาส และได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ตามศักยภาพ 
 2. เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กกลุ่มเสี่ยง ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

1. ร้อยละของการเข้าเรียน
สุทธิของเด็กปฐมวัย 

70 70 70 70 70 1.ใช้แพลตฟอร์มในการส่งต่อติดตาม 
และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้า
ส ู ่ ร ะบบการศ ึ กษา  หร ื อ ได ้ รั บ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
2 กำหนดแนวทางและกระบวนการ
ในการส ่ งต ่ อน ั ก เร ี ยนให ้ ไ ด ้ รั บ
การศึกษาในระดับที ่ส ูงขึ ้น หรือมี
ทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต 
3. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยบุคคลครอบครัว (Home 
School)องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
 

1. ส่งเสริม สร้าง
โอกาสและความ
เ ส ม อภ า ค ท า ง
การศึกษา 
2 .  เ ส ร ิ มส ร ้ า ง
ค ว าม เ ข ้ ม แ ข็ ง
และพัฒนาระบบ
ด ูแลช ่ วย เหลือ
นักเรียน 

1.ประสานความร่วมมือ
โ ร ง เ ร ี ยนก ั บช ุ ม ชน 
ผ ู ้ ป ก ค ร อ ง ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง
ส่งเด็กเข้าเรียนด้วยสื่อ
ที่หลากหลาย 
2. ส ่งเสร ิมสนับสนุน
แนะแนวการศึกษาต่อ
การฝ ึกอาช ีพและส่ง
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
นอกระบบ 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 2. ร ้อยละของประชากรวัย

เ ร ี ย นท ี ่ ม ี อ า ย ุ ถ ึ ง เ ก ณ ฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู ้เร ียนที ่เข้า
เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

100 100 100 100 100 

4.  ร ้ อ ย ล ะข อ ง เ ด ็ ก อ อก
กลางคัน เด็กตกหล่น กลับ
เข้าส ู ่ระบบการศึกษา หรือ
ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

100 100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 

(ร้อยละ) 
2567 

(ร้อยละ) 
2568 

(ร้อยละ) 
2569 

(ร้อยละ) 
2570 

(ร้อยละ) 
      องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ

ในศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบ ัญญัต ิการศ ึกษาแห ่งชาติ     
พ.ศ.2542 
4. ประสานงานก ับหน่วยงานอื ่น  ๆ        
ที่เก่ียวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

   

5. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ 
ผู ้ด ้อยโอกาส ได้ร ับการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจำเป็นและ
ศักยภาพ 

100 100 100 100 100 1. จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่
จำเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุน
ทรัพยากร แก่สถานศึกษาเพื ่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
แบบเรียนรวมให้มีค ุณภาพ และเกิด
การบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 จัดสรรเงิน
อุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียน
ยากจน 

 

6. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผู้เรียน 

70 75 80 80 80  
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

7. ร้อยละเด็กทุกคนได้เข้าเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 

100 100 100 100 100     
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต  

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ผู้เรียนทีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

1. ร้อยละของผู้ เร ียนได้ร ับการ
พัฒนาให้มีทักษะ 

80 80 80 80 80 1.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ครบถ้วน เป็นคนดี มีว ินัย มีความรัก    
ใ น ส ถ า บ ั น ห ล ั ก ข อ ง ช า ต ิ  ย ึ ด มั่ น            
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และน ้อมนำพระบรมราโชบายด ้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
 

   

2.  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ู ้ เ ร ี ย น มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ
ดีขึ้นไป 

90 90 90 90 90    

3. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ
สำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ระดับดีข้ึนไป 

80 80 80 80 80    
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

      2.จัดการศึกษาตามขีดความ 
สามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานความถนัดและศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลวางรากฐาน
การศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้อง
กับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์การคิดขัน้สูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

  อำนวยการ 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 

(ร้อยละ) 
2567 

(ร้อยละ) 
2568 

(ร้อยละ) 
2569 

(ร้อยละ) 
2570 

(ร้อยละ) 
      4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life 
& Learning 
5.  ส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนนำ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันและหารายได้
ระหว่างเรียน 

   

4. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัย
ในสังกัดมีพัฒนาการสมวัย 
ทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

80 80 80 80 80 1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 
2 .  พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ จั ด
ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ฐ ม ว ั ย ต า ม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

5.ร ้อยละของสถานศ ึกษา      
ที ่สอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต ้นได ้ ร ับการเตร ี ยม  
ความพร ้อม(ด ้านการอ ่าน
ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA) 

100 100 100 100 100 พ ัฒนาระบบคล ั งข ้ อสอบ
มาตรฐานในการประ เมิน
ค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยนรอบด ้ าน
เพื ่อให้บริการแก่สำนักงาน
เขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึ กษาและ
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใ น ร ู ป แ บ บ
ออนไลน์ 

   

6.ร ้อยละของนักเร ียนท ี ่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

3 3 3 3 3 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการ
ศ ึ กษ าขอ งผ ู ้ เ ร ี ย น  แล ะ
สมรรถนะของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

7. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่
สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของ
ผู ้เรียน โดยใช้เครื ่องมือคัดกรอง/
สำรวจแวว/วัดความสามารถความ
ถนัดของผู้เรียน 

35 35 40 50 60 1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
ให ้ ได ้ ร ั บการพ ัฒนาพหุ
ปัญญารายบ ุคคล โดยมี
เครื ่องมือคัดกรอง/สำรวจ
แวว/วัดความสามารถความ
ถนัด 
2. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ท ี ่หลากหลายตอบสนอง
ความแตกต่างทางพหุปัญญา
ของผู้เรียน โดยครูออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสอดคล้องตามบริบท
และว ัฒนธรรม คำน ึงถึง
ความแตกต ่างของแต ่ละ
บ ุ ค ค ล ต า ม ค ว า ม ถ นั ด      
ความสนใจ ส ่งผลต่อการ
พัฒนาผู ้ เร ียนให้เต ็มตาม
ศักยภาพ 

   

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 

35 35 40 50 60    

9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัด
กรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

35 35 40 50 60    

10. ร้อยละของผู ้เรียนที ่ได้รับการ
พ ัฒนา เ ต ็ ม ต ามศ ั ก ยภ าพตาม       
ความถน ั ด  และความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

35 35 40 50 60    
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

11. ร้อยละของสถานศึกษา
ในส ั งก ัด  ท ี ่ ม ีหล ักส ูตร
สถานศ ึ กษาท ี ่ ย ื ดหยุ่ น
ตอบสนองต ่อความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

60 70 80 90 100 1.พ ัฒนาหล ักส ูตรการศ ึกษา
ปฐมว ัย  หล ักส ูตรแกนกลาง
การศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ น ฐาน  และ
หลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโน
ท ั ศ น ์ ท ี ่ ห ล า ก ห ล า ย  เ ช่ น 
CareeEducation,Competency 
Building , Creative Education 
2.สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร
และการพ ัฒนาคร ูสายสามัญ 
ป ฐ ม ว ั ย  ก า ร ศ ึ ก ษ า พ ิ เ ศ ษ 
ก า ร ศ ึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศ ั ย ให้
ส อด ค ล ้ อ ง ก ั บ บ ร ิ บ ท พ ื ้ น ที่
สนับสนุนการพัฒนาระบบและ
ก ร ะบ ว น ก า ร บ ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
กระบวนการฝ ึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และระบบการนิเทศ 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

1 2 .  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
สถานศึกษาในสังกัด ที่มี
หลักสูตรสถานศึกษาที่
ย ืดหย ุ ่นตอบสนองต่อ
ความถน ัด  และความ
สนใจของผู้เรียน 

60 70 80 90 100 1.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
หลักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
บนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น 
CareeEducation,Competency 
Building, Creative Education 
2.สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร
และกา รพ ัฒนาคร ู ส ายสามัญ 
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่สนับสนุนการพัฒนาระบบและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร จ ั ด ก า ร
กระบวนการฝ ึ กประสบการณ์
ว ิชาช ีพคร ู และระบบการน ิเทศ
การศึกษาและการสอนงานของครพูี่
เลี้ยงในสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

      3.พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์ม
การจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวม
ข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้ สื ่อการสอนที่มีคุณภาพ และ
การประเมินและพัฒนาผู ้ เร ียนเพ่ือ
ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ เป ็นรายบ ุคคล 
( Personalized Learning)  ส ำ ห รั บ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย 

   

13 .  ร ้ อยละของคร ู และ
บุคลากรทางการศึกษานำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

50 55 60 65 70 พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการ
จัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ
การสอนที่มีคุณภาพและการประเมิน
และพัฒนาผู้ เร ียนเพื ่อส ่งเสร ิมการ
เรียนรู ้เป็นรายบุคคล(Personalized 
Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

   



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (2566 – 2570)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร  เขต 1  หน้า 50                    
 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

14. ร้อยละของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทัน
ต ่อการเปล ี ่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะความรู้ 
ความเชี่ยวชาญจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง
จิตวิญญาณความเป็นครู 
 
 
 
 
 

60 65 70 75 80 1.ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (HCEC) เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
2.พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบวิธีการ
นิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาศึกษานิเทศก์ปละผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศ
การศึกษาและการพัฒนางานวิชาการ     
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
สอดคล้องกับลักษณะงานและวิธ ีการ
พัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 

 

กิจกรรม
หลัก 

 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

15. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ได้ร ับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด ้านภาษา(CEFR)  ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

50 55 60 65 70 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิง
ร ุ ก (Active Learning)  แ ล ะ เป ็ น ผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม(Co-creation) 
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น ส่งเสริม 
สนับสนุนคร ูและบ ุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณและมีจิต
วิญญาณความเป็นครูพัฒนาศักยภาพ
ครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเร ียนรู ้ เป ็นรายบุคคล เช ่นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive 
Training การอบรมแบบออนไลน์  
(Online Training)  การอบรมแบบ
เ ร ี ยนร ู ้ ด ้ ว ยตน เอง  ( e- learning)       
เป็นต้น 

   

16. จำนวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

        

17. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
และมีการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาการ
เร ียนรู ้ของผู ้ เร ียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือ
ส ่ง เสร ิมการเร ียนร ู ้ เป ็นรายบ ุคคล
(Personalized Learning) 

50 55 60 65 70    
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม สอดคล้องตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

1. ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน/
ห น ่ ว ย ง า น / อ ง ค ์ ก ร /
บุคคลภายนอก ในการบริหาร
จ ั ด ก า ร แ ล ะก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร
การศึกษา 

80 85 90 95 100     

2 .  ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน/
องค์กร/บุคคลภายนอก ในการ
บริหารจัดการและการให้บริการ
การศึกษา 

(คะแนน) 

 
    5 

(คะแนน) 

 
   5 

(คะแนน) 

 
   5 

(คะแนน) 

 
    5 

(คะแนน) 

 
    5 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(คะแนน) 

2567 
(คะแนน) 

2568 
(คะแนน) 

2569 
(คะแนน) 

2570 
(คะแนน) 

3. ระดับความสำเร็จสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาที ่ม ีระบบ
บริหารจัดการ และการให้บริการ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5 5 5 5 5 1.เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
และการยกย่องเช ิดชูเกียรติ
บุคลากร 
2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู ้ด ้านเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับ Digital Literacy 
และสมรรถนะครูในทุกด้าน 
3. สร้าง พัฒนาและส่งเสริม
การใช้ระบบบริหารด้านการจัด
การศึกษาพื ้นฐานที ่ด ีสำหรับ
สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียว
เพื ่อลดภาระงานครูลดความ
ซ้ำซ้อนของระบบงานและการ
จัดเก็บข้อมูล 

   

4. ร ้อยละของสถานศ ึกษามี
ระบบบร ิหารจ ัดการและการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

  (ร้อยละ) 
 

80 

(ร้อยละ) 
 

85 

(ร้อยละ) 
 

90 

(ร้อยละ) 
 

95 

(ร้อยละ) 
 

100 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
  (ร้อยละ) 

2567 
  (ร้อยละ) 

2568 
  (ร้อยละ) 

2569 
  (ร้อยละ) 

2570 
  (ร้อยละ) 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผล
การประกันคุณภาพภายในระดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไป 

100 100 100 100 100 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัด
การศึกษา จากภาคส่วนต่าง ๆ 

   

6.  ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพที่
มีการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

80 85 90 95 100 1.ส่งเสริมความร่วมมือระหว ่าง
สถานศึกษาทั ้งในและนอกสังกัด
เพ่ือบูรณาการการใช้ทรัพยากรของ
สถานศ ึ กษาส ั งก ั ดสำน ั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โ ดย ใ ช ้ พ ื ้ น ที่ เ ป ็ น ฐ าน ให ้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดสามารถจัดการ
เรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 
2.พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มี
คุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ ื ้นท ี ่ โดยเฉพาะโรงเร ียน
ค ุ ณ ภ า พ ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
มัธยมศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

      โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพ (stand Alone) 
สถานศึกษาตามโครงการ
พระราชดำริ 

   

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
สถานศึกษา ONLINE ระดับ 
A ขึ้นไป 

80 85 90 95 100 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

   

8 .   ส ำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ นที่
การศึกษามีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ONLINE 

85 85 85 85 85    

9. ร้อยละของผลการประเมิน
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
ก ารศ ึ กษาแต ่ ละต ั วช ี ้ วั ด     
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมากขึ้นไป 

85 90 90 90 95     
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ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบ 2566 
(ร้อยละ) 

2567 
(ร้อยละ) 

2568 
(ร้อยละ) 

2569 
(ร้อยละ) 

2570 
(ร้อยละ) 

1 0 .  ร ้ อ ย ล ะข อ ง ผ ล กา ร
ประเม ินส ่วนราชการตาม
ม า ต ร ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการแต่ละตัวชี ้ว ัด ผ่าน
เกณฑ์ระด ับมาตรฐานขั้น
สูงขึ้นไป 

85 90 95 98 100     

1 1 .  ร ้ อ ย ล ะข อ ง ผ ล กา ร
ประเมินส่วนราชการ PMQA 
4.0 แต่ละตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์
ระดับ ADVANCE 

50 55 60 65 70     

1 2 .  ร ้ อ ย ล ะข อ ง ผ ล กา ร
ประเมินตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ ผ ่านเกณฑ์
ระดับดีมากข้ึนไป 

85 90 95 100 100     
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
    แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1  จัดทำขึ้นเพื ่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้          
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ        
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด      
ที ่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในความเป็นมาและ 
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กับนโยบายและแผนที่สำคัญอื่น ๆ และสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. เน้นย้ำให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ  ให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อใช้เป็น
กรอบในการกำหนดนโยบาย  แผน  และการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนในหน่วยงานทุกระดับ 
 3. บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สู่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานในสังกัด         
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 
 4. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้อง ตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ทั ้งในระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา            
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการรายงานในระบบ e-MENSCR 
 

     เงื่อนไขความสำเร็จ 

 1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
 2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว โดยมีการกำหนด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม ชัดเจน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้ งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการดำเนินการ         
ที่ต่อเนื่อง และครอบคลุมภารกิจ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (2566 – 2570)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร  เขต 1  หน้า 58                    
 

 4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรภายนอก 
อ่ืน ๆ  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 
 5. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื ่อให้หน่วยงานและองค์กรที ่เก ี ่ยวข้อง เช ื ่อมั ่นในการดำเนินงานและ                
ให้ความสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
 6. การคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพ่ือให้ 
การสื่อสาร ทำความเข้าใจ ดูแล ช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม เป็นไปอย่างใกล้ชิด เชิงลึกและเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 

 บทบาทของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  1 

 เพื ่อให้แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประสบผลสำเร็จ หน่วยงานในสังกัดควรดำเนินการ ดังนี้ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงกลุ่ม/หน่วย ดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยกำหนด
ตัวชี้วัดที่ เหมาะสม บรรลุผลได้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ บริบทของพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
ปฏิบัติงานใน พื ้นที ่ที ่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแลนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินการของกลุ ่ม/ หน่วย/สถานศึกษาที ่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล          
ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติ 
 สถานศึกษา  ดำเนินการตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ประสานและสนับสนุนทรัพยากร 
เพื ่อการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินการที่ เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เพ่ิมภาระงานให้ครูโดยไม่จำเป็น 
  

     การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้  

1. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด 
2. ติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เป็นระยะ ๆ และ     

เพ่ือเป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว 

เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะต่อไป 
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน      

ตามแผนงาน/โครงการของ หน่วยงานในสังกัด 
5. เพื ่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดของแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน       

พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 



 คณะทำงานและจัดทำรูปเล่ม 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
 นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  1 
 รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1  ทุกท่าน 
 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วย /หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ ทุกท่าน 
 

คณะผู้จัดทำ 
 1. นางสาวรัญญ์สิรินทร์  ธีราภัทรคุณางกุร รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1   
 2. นางสาววารุณี   บารมี               ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3  นางสาววณัชวรรณ  ชุมปญัญา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ         
 4. นายธนวัฒน์   เมืองซอง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 5. นางสาวศรินทรา แจ่มใส     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 6. นายจีรวัตร   อรสินทร์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1  ทุกท่าน 
 

ตรวจทาน 
  นางสาววารุณี   บารมี         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

จัดทำรูปเล่ม 
   นางสาววณัชวรรณ  ชุมปัญญา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 

 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 5 ป� (2566-2570)

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

กลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
โทร. 0-4297-0133


