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คำนำ 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภายใต้การกำกับ ดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามความในมาตรา 8 และ
มาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.  2546 ข้อ 3 และข้อ 4 
ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย กลุ่มงานต่างๆ ในส่วนกลางที่ตั้งสำนักงาน 10 กลุ่มงาน 
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 221 แห่ง มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,860 คน ในปีการศึกษา 
2563 จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 24,005 คน อีกทั้งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกจำนวนมาก 
รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรศาสนา ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่เป็นเอกภาพ 
ให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีสัมฤทธิผล มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 จึงได้จัดทำแผนฉบับนี ้ขึ ้น ทั ้งนี ้ เพื ่อเป็นระยะแรกของแผน 5 ปี ที ่จะสอดรับกับ
กำหนดเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  จึงได้
ปรับเวลาช่วง 5 ปีแรกเป็น 3 ปีแรก ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผน
ฉบับนี้ จะช่วยนำทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยขับเคลื่อนอย่างมีพลวัตต่อการพัฒนาประเทศ และสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทำเป็น  

แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  

ระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยศึกษาวิเคราะห์      

ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)             

ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง

มีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 

เรื ่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษา เพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้าง

โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) การจัดการ

ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการ  

แต่ละเรื ่องดังกล่าว อีกทั้งได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างการรับรู้และเข้าใจ  

ให้กับผู้บริหารและบุคลากร การเน้นย้ำให้ผู้บริหารหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย

และแผนที ่ เก ี ่ยวข ้อง การบูรณาการแผนดังกล่าว ส ู ่แผนปฏิบ ัต ิการประจำปีของ โรงเร ียนในสังกัด  

และการกำกับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ความเป็นมา 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่  

“ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ.  2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 กำหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 

ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)  

ซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับ 

ก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ของผู้เรียน และเพื่อบรรลุภารกิจข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีการจัดทำแผน

และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผน

ระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น  

3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที ่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบ  

ในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 

หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

หร ือจ ัดข ึ ้นตามที ่กฎหมายกำหนด หร ือจ ัดทำข ึ ้นตามพันธกรณีหร ืออน ุส ัญญาระหว่ างประเทศ  

ทั้งนี้ แผนระดับท่ี 1 และ 2 เป็นแผนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็น 

แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  

ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ 

ที ่เกี ่ยวข้อง โดยในวาระเริ ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็น 

แผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิเคราะห์ 

ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับแผนระดับที ่ 1 และแผนระดับที ่ 2 ตามที ่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  

ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทาง 

และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   



ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน โดย สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่กา รปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 

กรอบแนวคิด 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  

ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา     

ที่ต้องนำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ

การศึกษาของประชาชน ในประเด็นสำคัญที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 1.1 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั ้งแต่ก่อนวัยเรียน  

จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 1.2 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

 1.3 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม

ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว

มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

 1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้

ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 1.5 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา   

รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 

 1.6 ให้จัดตั ้งกองทุนเพื ่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ  

ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

 1.7 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  1.7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก

ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 1.7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพื ่อจ ัดตั ้งกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 



 1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  

ให้ได้ผู ้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสม       

กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 

และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 

และระดับพ้ืนที ่

 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ร ัฐธรรมน ูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศ ักราช 2560 กำหนดให ้ร ัฐม ีย ุทธศาสตร ์ชาติ   

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ  

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  

ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม  

และความเสมอภาคของส ังคม ความหลากหลายทางช ีวภาพ คุณภาพสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืน 

ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ เป ็นแผนแม่บทเพ ื ่อบรรล ุเป ้าหมายตามที ่กำหนดไว้  

ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที ่จ ัดทำไว้เพื ่อให้บรรลุเ ป้าหมาย 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  

รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ  



3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที ่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่ 

และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 

ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุต ิธรรม และ  

23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ ้นเพื ่อกำหนดกลไก วิธ ีการ และขั ้นตอนการปฏิรูปประเทศ 

ในด้านต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ประกอบด้วย ประเทศชาติม ีความสงบเร ียบร ้อย มีความสามัคคี ส ังคมมีความสงบสุข เป ็นธรรม  

และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 

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

4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 

8) ด้านสื ่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

มีแผนงานเพื ่อการปฏิร ูป 7 เรื่ อง ได ้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเร ียนร ู ้ โดยรวมของประเทศ  

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครู 

และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง

ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง



แห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ  

10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลัก

ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ 

ซ่ึงความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์  

หรือแผนด้านความมั ่นคงเฉพาะเรื ่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที ่เกี ่ยวข้อง  

กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

ซึ ่งมีแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั ่นคงของมนุษย์   

2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 

ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบ 

การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  

7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  

9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง 

ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  

14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์   

16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษา

ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็นนโยบายหลัก 

12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง ซึ ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทำนุบำรุง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 

ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง

จากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ

สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต



อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีว ิตของประชาชน  

2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน 

ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  

6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข

ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ

อุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั ่นคง เพื ่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ  

แผนปฏิบัติราชการ ซึ ่งมีสาระสำคัญ 5 เร ื ่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของส ังคม 

และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

 

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ 

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 

 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2  

ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 

 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  



 ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ระหว่างแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผน 

ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม

อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ 

ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที ่หลากหลาย ทั ้งในระดับต่างๆ ตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  

ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ 

ในทุกพื ้นที ่ทั ่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เร ียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั ้งความรู ้ด ้านวิชาการ  

ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  

ด ้วยการสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดการศ ึกษาต ั ้ งแต ่ระด ับอนุบาลจนจบการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน  

ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู ้ด้อยโอกาส  

ทั ่วประเทศ รวมทั ้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื ้นที่ พิเศษ ได้แก่  

โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง

อันเนื ่องมาจากพระราชดำริให้ได้ร ับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพ  และการพัฒนาสื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ

ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 



 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าว

สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใ จ 

ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส 

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื ่อสร้างภูมิค ุ ้มกัน 

ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 

ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 

เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 

ในระยะยาวต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 

ของพหุปัญญาดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ 

ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน    

ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  

พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย 

รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ

การเร ียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสร ิมสร้างศักยภาพครู  เพื ่อพัฒนาศักยภาพครู  

ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น



เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน 

ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) 

และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะ 

ในระดับตำบล 

 1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา

โรงเรียนให้มีคุณภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ  

ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  

ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  

พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย  

รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ 

การเร ียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  เพื ่อพัฒนาศักยภาพครู  

ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อม

ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  

ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา  

ทั ้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส ่วนร่วมของเอกชน บ้าน ว ัด/ศาสนสถานอื ่นๆ  

รัฐ และโรงเรียนเพื ่อผลิตผู ้เรียนที ่มีคุณภาพเป็นที ่ยอมรับของผู ้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

 1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื ่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ  

ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู ้เรียน 

ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 



ตอนปลาย ผู ้เรียนพิการ ผู ้เรียนด้อยโอกาส ผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 

กับบริบทของพื้นที่ที ่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา 

ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 

การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร

ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย

สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพัฒนาผู ้เร ียนตั ้งแต่ 

ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 

ที่มีคุณภาพมากข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ  

ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื ้นที่  

การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

 1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 



 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ  

ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ที ่หลากหลายให้เอื ้อต่อ 

การเรียนรู ้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื ่อการเรียนรู ้ในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  

และเล ็กที ่ประสบปัญหาขาดแคลนครูว ิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ การส่งเสร ิมน ิส ัยร ักการอ่าน  

การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว

ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ 

การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง  

เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

 1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

 1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ 

 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  

ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ 

โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 1.4 ประเด็นความมั่นคง 

 1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหา

ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 



 1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา

ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 

 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 

 2) ปัญหาความมั ่นคงที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร  

และพัฒนาประเทศ 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา 

และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ การจัดการศึกษา

พื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  

มีความเข้าใจซึ ่งกันและกัน อยู ่ร ่วมกันอย่างสันติส ุข  มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการ 

ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน

การคืนเด็กดีสู ่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้ 

ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 

 1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย

มากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ 

ของนานาประเทศมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 

ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า 

แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่ายชุมชน

องค์กรแห่งคุณธรรม 

 1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ  

และการเป็นพลเมืองที่ด ี



 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากร

ที่เก่ียวข้อง 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 

และสมดุลทั ้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว เข้ากับ

สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มีแผนการส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี  
อีกทั ้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที ่ทำงาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 

เทคนิคการเร ียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู ้นำเยาวชน  

ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเคร ือข่ายและการมีส ่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  

และพัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที ่มีธรรมาภิบาล ซื ่อสัตย์สุจริต 

และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

 2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

 2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ก่อนประถมศึกษาในพื้นที ่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื ่อจัดการศึกษา 

ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 



 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 2.2.1 ประเด็น 

 1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล  

ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 2) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี 

การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

 2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 

 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ  

ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

 2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส

ได้รับการศึกษา 

 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื ้นที ่พ ิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื ้นที ่สูง  

ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 5) การส ่งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาด ้านเทคโนโลย ีทางไกลผ ่านดาวเท ียม (DLTV)  

และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 

 2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 

 2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  

สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 2.4.1 ประเด็น 

 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเร ียนการสอน และการประเมิน  

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 

 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 

 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 



 2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 

 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน

และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี

ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 2) การขับเคลื ่อนการพัฒนาการศึกษาที ่ย ั ่งย ืน  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม  

ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 

 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกัน     

ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ  

กลุ ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู ่ส ังคม  

เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 

 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรม

ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน

องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 

 2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

เพื ่อส ่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล 

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 

 3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู ้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  

และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย

และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 4.1 วัตถุประสงค์ 



 ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ

ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง

พ่ึงพาตนเองได ้

 ที่ 1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง  

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง  

ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

 ที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  

การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 ที่ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

 4.2 เป้าหมายรวม 

 ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 

ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ

และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 

และมีความเป็นไทย 

 ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

 ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ

เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 

ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ  

อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 ที่ 2.5 มีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  

และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 

ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 

มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมี ส่วนร่วม

ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน



การพัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก

ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

 ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  

เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ

ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 

ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว

ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

  4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

 4.3.2 เป ้าหมายระด ับย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 คนในส ังคมไทยทุกช ่วงว ัยม ีท ักษะ ความรู้   

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที ่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้ม ีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถ  

ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ 

การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครู

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื ่อนงานแนะแนว 

ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ 

การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง

เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

  4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเร ียนรู ้ตลอดชีวิต  

โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มี 

การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู ้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 



และคณ ิตศาสตร์  ยกระด ับค ุณภาพการศึ กษา โ ร ง เ ร ี ยนว ิทยาศาสตร์ จ ุ ฬาภรณราชว ิทยาลั ย  

พัฒนาผู ้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  

จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร

ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 

 4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

 4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

 4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด

ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  

ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพให้แก่ เด็ก 

และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่  

และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ในระดับพ้ืนทีพิ่เศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 

 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.5 .1 เป ้าหมายระด ับย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการลดก ๊าซเร ือนกระจก  

และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่  1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก และเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ ่มการสร้างความรู ้ความเข้าใจ  

ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี ่ยนแปลง  

สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

 4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก

ของประเทศ 

 4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 



 4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั ่นคงภายในเพื ่อให้เกิดความสงบในสังคม 

และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยนำแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรม 

ที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

 4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 

 4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่  1 ป ้องกันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  

ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

 

 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

 5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 5.1.3 ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ

สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 

 5.1.4 กลย ุทธ ์  พ ัฒนาการศ ึกษาให ้ได้ มาตรฐานสอดคล้องก ับตลาดแรงงานในพื ้นที่  

และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ 

รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 

 5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที ่8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 

 5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด 

 5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 

 5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ

ของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 

และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 



 5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

 5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ

การทุจริต 

 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

 1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 4 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง

อย่างยั่งยืน” 

         พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

         2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

          3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  

          4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง และเท่าเทียม  

          5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

          6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

         7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ค่านิยมร่วม (Shared Values)  

ได้ใจคน ได้ผลงาน ประสานพลัง MKM2 “SQUARE” 
 

ค่านิยมร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาคาม เขต 2 

ได้ใจคน ได้ผลงาน ประสานพลัง MKM2 “SQUARE”  

S = Service      จิตให้บริการ 

Q = Quality     คุณภาพงานมีระดับ 

U = Unity        กระชับความร่วมมือ 



A = Attention ยึดถืองานในหน้าที่ 

R = Responsibility   มีความรับผิดชอบ 

E = Evaluation   ตรวจสอบและประเมินผล 

 

เป้าประสงค์หลัก ( Goals ) 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและ

มีคุณภาพ 

           2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรรมการทำงานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 

           4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

           5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 

การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสู่

สถานศึกษา   

           6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบ 

การบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

           7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษา มีสื่อ เทคโนโลยี  

และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ 

 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 1.1 เป้าหมาย  

 ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู ้ อ่ืน  

ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

  

 1.3 แนวทางการพัฒนา 

 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก  

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  

การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีว ิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ ้มกันความเสี่ ยง 

ในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 1.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ 

  1.4.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  1.4.2 โครงการสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 

  1.4.3 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 



 

 2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2.1 เป้าหมาย  

  ผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  

และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร ้อยละของหล ักส ูตรฝ ึกอบรมว ิชาช ีพระยะสั้น 

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึ้น 

10 10 10 

2 ร ้อยละของผลงานว ิจ ัย นว ัตกรรม เทคโนโลยี   
องค์ความร ู ้  และสิ ่งประดิษฐ์ท ี ่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

  

 2.3 แนวทางการพัฒนา 

   2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาประเทศ 

   2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  2.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ 

   2.4.1 โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 

การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 

   2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 

   2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 

 

 

 



 

 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  3.1 เป้าหมาย 

   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 

พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  

3 
 

3 
 

3 
 

3 จำนวนผู ้ เร ียนได ้ร ับการพัฒนาเต ็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 
 

30,306 
 

4 ร ้อยละของน ักเร ียนท ี ่ผ ่านการประเม ินค ุณล ักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

6 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั ้นประถมศึกษา 
และม ัธยมศึกษาได ้ร ับการพัฒนาและยกระด ับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 



ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล

ทุกด ้านและมีการจ ัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาพหุป ัญญา
รายบุคคล 

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น 

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื ่อการประกอบอาชีพ  
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต ้องการและบร ิบทของแต ่ละพ ื ้นท ี ่  ตลอดจน 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

12 ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ ม ี ผลการประเม ินตนเอง 
ในแต ่ละมาตรฐานตามระบบการประก ันค ุณภาพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- - 80 

  3.3 แนวทางการพัฒนา 

   3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET 

PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 

   3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปัญญา 

  3.3.3 พัฒนาผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 

คุณภาพ การนิเทศติดตาม)  

  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง  

ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 

  3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 

การจบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 3.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ 

 3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ้ ที ่หลากหลายให้เอื ้อ ต่อการเรียนรู้  

ตลอดชีวิต 

 3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการว ัดและประเม ินผลส่งเสร ิมเคร ือข ่ายความร ่วมมือ  

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 

 3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 

 3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

 3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 

 3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

 3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

 3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(The Education for Sustainable Development) 

 3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู 

 3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 3.4.16 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 

 3.4.18 โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา  

เพ่ือความเป็นเลิศ 

 3.4.19 โครงการครูคลังสมอง 

 3.4.20 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นำ 

 3.4.21 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

 3.4.22 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่ความทัดเทียม

นานาชาติ 

 3.4.23 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

 3.4.24 โครงการคืนครูให้นักเรียน 

 3.4.25 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 

 3.4.26 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 

 3.4.27 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 

 3.4.28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษา  

และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



 3.4.29 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน  

ในประชาคมอาเซียน 

 3.4.31 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 

 3.4.32 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย 

 3.4.33 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู ่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานสากล 

  3.4.34 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 

  3.4.35 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

  3.4.36 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  3.4.37 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 

  3.4.38 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

  3.4.39 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

  3.4.40 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  3.4.41 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน  

ในประชาคมอาเซียน 

 3.4.42 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 3.4.43 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All 

 3.4.44 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 

 3.4.45 โครงการ พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

 3.4.46 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 

 3.4.47 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) 

 3.4.48 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 

เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม ่

 3.4.49 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 

 

 

 



 

 4. แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที ่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที ่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 4.1 เป้าหมาย  

 ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 

 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตราการเข้าเรยีนของผู้เรยีนแตล่ะระดับการศึกษาต่อประชากร

กลุ่มอาย ุ
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจำเป็น 

3,630,000 3,630,000 
 

3,630,000 
 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื ้นที ่ล ักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที ่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 

 4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้ อมูลสารสนเทศ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3  

 4.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ 

 4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 



 4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

 4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 

 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.1 เป้าหมาย 

 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน  (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้ร ับการส่งเสริมให้ม ีความรู ้ ความเข้าใจ  

ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
75 80 85 

  5.3 แนวทางการพัฒนา 

 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 5.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ 

 5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 

 5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  

ด้วยการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.4.3 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 5.4.4 โครงการร ักษ์ป ่าน ่าน ตามโครงการพระราชดำร ิ สมเด ็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว 



 

 6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 6.1 เป้าหมาย 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา  

มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  2 2 2 
2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 15 20 25 
3 ร ้อยละของสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษามีค ่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเม ินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  ( ITA)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

50 50 50 

5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

60 80 100 

 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 

 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 

 6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 

เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 

 

 

 



 

 6.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ 

 6.4.1 โครงการ 

 6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม 

 6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล  

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES) 

 6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล 

 6.4.7 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 1. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

ประเภท 
แหล่งเงิน (ล้านบาท) 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 846,012.2642 - - 273.3033 - 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 630,138.2935 - - - - 
2. กลุ่มโครงการ 215,873.9707 - - 273.3033 - 

  

 2. ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 2.1 เรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,456.1093 1,630.1954 1,646.4976 4,732.8023 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - - - 

 2.2 เรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 183.9268 255.7850 258.3430 698.0548 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - 123.1865 150.1168 273.3033 
อื่นๆ - - - - 

  

 

 

 



 2.3 เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนปฏิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 17,770.7153 14,938.0889 15,087.4721 47,796.2763 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - - - 

 2.4 เรื่องการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 52,975.5214 53,163.5285 53,695.1649 159,834.2148 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - - - 

 2.5 เรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 31.0531 23.9917 24.2317 79.2765 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - 

 
- - 

 2.6 เรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 976.9460 873.837 882.5693 2,733.3460 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - - - 



ส่วนที่ 5 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 เป็นเครื่องมือที่กำหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัด

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่เชื ่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 

- 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การ

บริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ 

ทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.  สร ้างการร ับร ู ้และความเข ้า ใจให ้ก ับผ ู ้บร ิหารและบ ุคลากรในหน ่วยงานท ุกระดับ  

ในความเป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขต

พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กับนโยบายและแผนที่สำคัญอื ่นๆ จากต้นสังกัด และ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

 2. เน้นย้ำให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทุกระดับให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เพ่ือใช้เป็น

กรอบในการกำหนดนโยบาย แผน และการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 

 3. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สู่แผนปฏิบัติการประจำปี

ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 

 4. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 



 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ 

 1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 

 2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการดำเนินการ          

ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 

 4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 

ภายนอกอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 

 5. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลพัธ์ที่ชัดเจน 

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการดำเนินงาน และให้ความสนับสนุน

ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

 

บทบาทของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 เพื ่อให้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประสบผลสำเร็จ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ควรดำเนินการ ดังนี้ 

 ส่วนกลาง รวมถึงกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานใน

พื้นที่ที่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของเรียน

เรียนที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา 

 สถานศึกษา ดำเนินการตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที ่ ประสานและสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

การดำเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้ครูโดยไม่จำเป็น 


