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การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
3. มีงานท า- มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองด ี

1. มีทัศนคติที่ถกูต้องต่อบ้านเมือง 
   1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
   2. ยึดมั่นในศาสนา 
   3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพื้นฐานชีวิตทีม่ั่นคง – มีคุณธรรม 
   1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว –ดี  
   2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
   1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา 
                                   ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
   2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 
                                   ท างานและมีงานท าในที่สุด 
   3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง 
         และครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองด ี
   1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 
       ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
   3. การเป็นพลเมืองดี คือ 
      “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ 
        ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  
มีจุดมุ่งหมาย มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข    การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น    การวางแผน  
เพ่ือพัฒนาการศึกษาดังกล่าวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพราะแผนดังกล่าวจะเป็นกรอบ ทิศทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563- 2565) ฉบับนี้ขึ้น  โดยด าเนินการปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
เป็นแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)      ทั้งนี ้ เพ่ือเป็นระยะแรกของแผน
ระยะ 5 ปี ที่จะสอดรับกับก าหนดเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 และตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562  จึงได้ปรับเวลาช่วง 5 ปีแรก เป็นระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) ซึ่งมีความสอดคล้อง
ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ    
3 ปี (2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (2563-2565) ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนา และ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สนองตอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการ 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (2563 - 2565)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.ความเป็นมา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษา 
ที ่“ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัด 
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง 
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” และค าสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งก าหนดให้ “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี” หมายความว่า 
การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงมี
ภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจข้างต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้มีการจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทิศทาง
ดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายแผนระดับชาติของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
  ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง      
และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือจัดขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ 

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  
2546 และที่แกไ่ขเพ่ิมเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจัดท า
เป็นแผนห้าปีและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3     
จึงไดป้รับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  โดยศึกษาวิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ และ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังกล่าว เป็นกรอบในการ
ก าหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง 
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มีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน และเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 
2. กรอบแนวคิด 
 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา   
ที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ 
การศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน       
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
รา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องลื่น และ 
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

1.4 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ    
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัด 
ของตน 

1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า       
ในการศึกษาและเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก 

ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมาย เพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา       

ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์   

ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสม  
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม    
ความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกัน   
ทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
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                                                                                แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563-2565) 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580  โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”  ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์     
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย จะมี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย  1) ความม่ันคง  2) การต่างประเทศ  3) การพัฒนาการเกษตร    
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม 
ยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง
สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) 
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และข้ึนตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้าน

ต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล ้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม        
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป         
7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล ้าทาง
การศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัด    
การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน      
ในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

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

และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเดิม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์         
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน    
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

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

หลัก ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือ
ธ ารงไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
ด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับความม่ันคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผนได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก   
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบ        
การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
7) การป้องกันและแกไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง   
9) การป้องกันและแกไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 
14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์    
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษา 
ความมั่นคงด้านอาหารและน ้า 19) การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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                                                                                แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563-2565) 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข
ของประเทศ 3) การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม  
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การ
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก่ไขปัญหา
ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก่ไขปัญหายาเสพติด
และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  11) การ
จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟ้งความเห็นของ
ประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเดิมรัฐธรรมนูญ 

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

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 3) การ
พัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาส ในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการ อีกท้ังได้เสนอแนวทาง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ เน้นย ้าให้หน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้อง การบูรณาการแผนดังกล่าว สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด และการก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

3.  ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง       
ศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษา พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
        (1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
       (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับ ให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
         (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน     
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
         (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 
        (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  
      

7 
                                                                                
                                                                                แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563-2565) 

4. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  3 ตั้งส านักงานอยู่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 4  

ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4463-4541
โทรสาร 0-4463-4542  Website : http://www.brm3.go.th/ อ าเภอนางรอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร และ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 350 กิโลเมตร มีพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 8 อ าเภอ ประกอบ
ไปด้วย  อ าเภอนางรอง อ าเภอละหานทราย อ าเภอหนองกี่ อ าเภอปะค า อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอโนนสุวรรณ 
อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

เขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอห้วยแถลงและอ าเภอจักราช 
   จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมือง  อ าเภอประโคนชัยและอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเสิงสาง อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
   และอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว    
 

           แผนที่เขตบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
 

 

http://www.brm3.go.th/%20อำเภอ
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 

5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

1) จ านวนสถานศึกษา  ทั้งสิ้น  214  โรงเรียน 
1.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา) 86 แห่ง 
1.2 สถานศึกษาขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต่ 121-499 คน) 118 แห่ง 
1.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คน) 8 แห่ง 
1.4 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป) 2 แห่ง 

 
 2) จ านวนนักเรียน  ทั้งสิ้น 39,949  คน 

2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) 7,925 คน 
2.2 ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีท่ี 1-6) 26,541 คน 
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 5,483 คน 

 3) จ านวนบุคลากร ทั้งสิ้น  3,168  คน 
3.1 ครูผู้สอน 2,142 คน 
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา   
 -ผู้อ านวยการโรงเรียน 206 คน 
 -รองผู้อ านวยการโรงเรียน 26 คน 
3.3 บุคลากรในส านักงานเขต ท้ังสิ้น 70 คน   
 -ผู้บริหารการศึกษา 4 คน 
 -บุคลากรทางการศึกษา 46 คน 
 -ศึกษานิเทศก์ 20 คน 
3.4 พนักงานราชการ 148 คน 
3.5 ครูอัตราจ้าง 218 คน 
3.6 ลูกจ้างประจ า 58 คน 
3.7 นักการภารโรง 106 คน 
3.8 ธุรการโรงเรียน 199 คน 
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                                                                                แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563-2565) 

6. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 1. ผลการด าเนินงานด้านโอกาส  
  1.1 จ านวนนักเรียน  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560-2563 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
ระดับก่อนประถมศึกษา 8,998 8,647 8,162 7,925 
ระดับประถมศึกษา 28,271 27,934 27,370 26,541 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5,902 5,872 5,733 5,483 

รวม 43,171 42,453 41,265 39,949 

 2. ผลการด าเนินงานด้านคณุภาพ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
  2.1 ผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ปีการศึกษา 2560-2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ด้านภาษา 52.81 55.65 46.46 
ด้านค านวณ 48.28 51.26 46.77 

รวม/เฉลี่ย 46.43 52.39 46.61 

                   2.2 ผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET)ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ปีการศึกษา 2560-2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ภาษาไทย 46.11 55.55 48.90 
คณิตศาสตร์ 36.26 35.92 31.32 
วิทยาศาสตร์ 39.19 40.16 34.75 
ภาษาอังกฤษ 32.73 34.34 29.74 
 รวม/เฉลี่ย  38.57 41.49 36.18 
  
                    2.3 ผลการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      
ปีการศึกษา 2560-2562  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ภาษาไทย 42.26 52.87 54.49 
คณิตศาสตร์ 22.04 26.94 22.72 
วิทยาศาสตร์ 30.92 35.42 28.95 
ภาษาอังกฤษ 27.31 25.80 28.48 

รวม/เฉลี่ย 30.63 35.26 33.66 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

       3. ผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ 

           3.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ปี 2560-2563 
 

ปีงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย/ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
2560 4.9652 ระดับมาตรฐาน (2) 
2561 3.9993 ระดับมาตรฐาน 
2562 4.6216 ระดับคุณภาพ 
2563 4.3447 ระดับมาตรฐานชั้นสูง 

   
          3.2 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (ARS) ปี 2560-2563 
 

ปีงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย/ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
2560 3.81 ดีมาก 
2561 2.32 ดี 
2562 3.81 ดีมาก 
2563 3.83 ดีมาก 

 
          3.3 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปี 2560-2563 
 

ปีงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย/ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
2560 - - 
2561 4.00 ดีมาก 
2562 192.70 ดีเยี่ยม 
2563 4.00 ดีมาก 

 
          3.4 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)              
ปี 2560-2563 
 

ปีงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย/ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
2560 82.15 +1.75 
2561 85.47 +3.32 
2562 86.97 +1.50 
2563 87.57            +0.60 (ระดับ A) 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจบทบาทหน้าที่ ในการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  โดยศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ และแผนอ่ืนๆ พร้อมทั้งได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ซ่ึงมีสาระส าคัญ ดังนี้  

 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั 

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่  4 ธันวาคม 2560  เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 
 3 ระดับ ได้แก่     

  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า 
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 

แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 
ระดับท่ี 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญา ระหว่างประเทศ ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดศ้ึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง    
กับแผนทั้ง 3 ระดับและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ          
ให้หน่วยงานในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ สามารถขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพทเ์ป็นรูปธรรม  ตอบสนองต่อการรายงานผลตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 



 
            12 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีวิสัยทัศน์คือ  “การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 
สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ             
ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส 
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน   
การสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู            
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็ม  
ตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  

ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการ
พ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน                
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว       
เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส        
ทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
พ้ืนที่สูงในถิน่ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก่ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการ  

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส            
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด  สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
ในระยะยาวต่อไป 
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ 

โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสามารถ ของพหุปัญญาดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต       
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่     
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบัน    
ไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตร  
การเรียนการสอน ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ 
(Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 

1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง        
ในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู  
การพัฒนา โรงเรียนให้มีคุณภาพ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลก ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต       
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อม 
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้    
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ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา    
ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และ
โรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน 

1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู       

การพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา 
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา 

ศักยภาพ ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 

ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสม กับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ 
การพัฒนา ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็น    
ในศตวรรษท่ี 21 การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณร์าชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนคิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนา
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบัน 
โคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียน 
ตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 

ที่มีคุณภาพเป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ ที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษา 

ภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ    
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
และเล็กท่ีประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษา
และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การฃับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน   
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความ 

ช่วยเหลือ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือ เป็นพิเศษ 
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน 

ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อย
โอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิน่ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ล่งเสริมการจัดการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

1.4 ประเด็นความม่ันคง 
1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล่งเสริมการจัด 

การศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไข
ปัญหา ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
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1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก่ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัด 

การศึกษา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด     
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา         
ยาเสพติด สร้างและพัฒนา ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกัน  
และแก่ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก่ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ 

บริหารและพัฒนาประเทศ  
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา 

การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การ     
จัดการศึกษา พื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รัก
สามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบ
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน     
การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผล           
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจ 

ในความเป็นไทย มากข้ึนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข 
และเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศมากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล       
ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม 

1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล่งเสริมให้มี  
การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน 
และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ       
ตามมาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว    
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
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การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ส่งเสริมให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่าง     
มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ   
ท าความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กร     
ที่ท างาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการ 

จัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ม ี 

การปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต 
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 

นวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน 
ต่อด้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อด้านการทุจริต และพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย์สุจริต และป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
 

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย 
ได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด 
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัด
การศึกษา ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 

2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
2.2.1 ประเด็น 

1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ 
บุคคล ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา  

ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ 
ความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ 
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2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา 

3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน 
พ้ืนที่สูงในถิน่ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง         
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 และอาจารย์ 

2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2.4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ 
ประเมิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

เพ่ือให้ผู้เรียน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมี ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก การจ้างครู คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่  พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแกไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
 



 

 

19                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน   
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรม ความคือย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ังสร้าง
เครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย 

ดิจิทัลแห่งชาติ 
2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 

3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน 
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อด้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อด้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

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

4.1 วัตถุประสงค์ 
ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง  
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้

ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ 
เข้มแข็ง ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน ้า 

ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน  
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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4.2 เป้าหมายรวม 
ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

ที่ 2.2 ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต ่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม่ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง        
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย    
ที่ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน ้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต     
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี   
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก    
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทน 
ได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติและอันดับ ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ    
ที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม    

ตามบรรทัดฐาน ทีด่ีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตาม 

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยล่งเสริมให้มีการปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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    4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และ 
ความสามารถ ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจ้างครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อน
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้ม ี 
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษดา้นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือ
พัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน  
ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ   
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของ 

กลุ่มคนที่มีฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก่ไขปัญหาความยากจน 
4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม 

ของภาครัฐ 
4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40  

ที่มีรายได้ต ่าสุด ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ 
เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ 
และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
ในระดบัพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 

4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก  

และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ   
เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง    
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ 
ม่ังคั่งและยั่งยืน 

4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ 
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบ 
ในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนิน
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงป้องกันและแก่ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
  4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 

4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 

5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565) 
5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก่ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต ้
5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็น 

การป้องกัน และแก่ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ 

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ที่ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
5.1.4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่  

และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 

5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ 
ม่ันคงภายใน 

5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็น 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด 
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5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง  
ตระหนักรู้ถึงโทษ ของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็น 

การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต  

และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน 

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

1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน ของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

2.2  พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 

 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและ 

ประเทศชาติ 
1.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ชื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ  

2.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแช่งขัน 
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  

มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถ ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

4.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ 

ในพ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  
5.1 เป้าหมาย 
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เป้าหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 



 
 

 ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้บังเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มีสาระส าคัญ ดังนี้   

 
1.วิสัยทัศน ์

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เป็นองค์กรจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  บนพื้นฐานความเป็นไทย สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
  
                                                 2. พันธกจิ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับ 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาทางเลือกและการศึกษาพิเศษแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย   สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ระดับสากล 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
  4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

     3.ค่านิยมองค์กร 
   “มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู” 
 
 
 
 



 
            26 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

4. เป้าประสงค์ 

  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการตามมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
  2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  3. เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา   
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษา 
  6. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
(Zero Waste) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.  กลยทุธ ์

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ก าหนดแนวทางการบริหาร 
การจัดการศึกษา  โดยยึดกรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้อง     
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด     
กลยุทธ์มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที ่2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที ่4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่5   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6   ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ที ่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น ชื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน

หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 

2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี     
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรมจริยธรรม 

100 100 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเช่น
ภัยจากยาเสพติดความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆเป็นต้น 

100 100 100 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ*** 

100 100 100 

5 ร้อยละของผู้เรียนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลชายแดนได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

100 100 100 

 
1.3 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
  1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก  

ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
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  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์          
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ ์      
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามและประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่ก าหนด 
  2) สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 
   (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม   
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 

 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
และพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆเป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามและประเมินสถานศึกษา 
ตามมาตรการที่ก าหนด 
  2) สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
   (4) มีระบบการดูแลติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ปัญหาต่างๆได้รับค าปรึกษาชี้แนะ
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ทันเวลารวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

 1.3.3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่ห่างไกลชายแดน 
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  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล ชายแดนตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ชายแดน      
ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
   (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม    
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่ทุรกันดารชายแดน” ในรูปแบบต่างๆเช่นจัดเวทีเสวนาการแสดงนิทรรศการ              
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 
  2) สถานศึกษา 
   (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดผู้เรียนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
   (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
   (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพและภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.3.4  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ 

ด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที ่2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแช่งขัน 
2.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมีทักษะความรู้

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
100 100 100 

2 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

100 100 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

5 10 15 
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 2.3 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพน าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 
ความสนใจมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเองน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษามีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน
ตามความถนัดความสนใจและความต้องการพัฒนาทั้งด้านวิชาการด้านอาชีพและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตั้งแต่
ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (4) ส่งเสริมการแข่งขันเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

   (5) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) สถานศึกษา 
   (1) ด าเนินการวัดแววผู้เรียนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ    
ความถนัดโดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  เช่น การจัดการเรียนรู้         
ตามกระบวนการ  5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ     
สหวิทยาการเช่นสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เป็นต้นโดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
   (2) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัดความสามารถความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
   (3) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน      
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจและความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 
   (5)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ
และภาษาที ่3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
   (6) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคลโดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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  (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้อง 
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 เป้าหมาย 
3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถ ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา** 
75 80 85 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน** 

3 4 4 

3 ร้อยละผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศลิป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)** 

5 10 15 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป** 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม และ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู*** 

85 90 95 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่
ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 

7 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสอดคล้อง ตามสภาพ ความต้องการ
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่   ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21** 

80 80 80 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบ การประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป** 

75 80 85 
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 3.3 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
  3.3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

    เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะสอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน 
ทัง้ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการ 
การเรียนรู้ผู้ให้ค าปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   2) สถานศึกษา 
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียน   
เป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

 3.3.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน 
  3.3.2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม   
และสติปัญญามีวินัยมีทักษะสื่อสารภาษาไทยและมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟังพูด) และทักษะด้านดิจิทัล  
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ปีเว้นปีสรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรปฐมวัยรวมทั้งผู้ปกครอง
ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    (4) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
    (5) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษารวมทั้งสรุปและรายงาน               
ผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) สถานศึกษา 

 (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ   
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

 (2) จัดการเรียนรู้สร้างประสบการณ์เน้นการเรียนเป็นเล่นเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานมีความ 

ปลอดภัยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) จัดหาสื่ออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมมีมาตรฐานและความปลอดภัย 
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 (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อการมีส่วนร่วม 

และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
  3.3.2.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา      
มีวินัยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้มีคุณลักษณะ 

 - เป็นไปตามหลักสูตร 
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการ      

ของประเทศ 
    - มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
    (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่3 และด าเนินการประเมินรวมทั้งประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
กับความสามารถความถนัดและความสนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (4) สร้างกลไกขอระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
    (6) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวมรวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) สถานศึกษา 
    (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ 
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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    - ความรู้ทางวิศวกรรมและการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณติศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
    (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถความถนัดและ
ความสนใจรวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพเป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ 
การวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
    (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
    (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
    (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
    (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
   3.3.2.3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
   ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญา
มีวินัยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ 
ในการเรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าน าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร 
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

    - มีทักษะทางด้านภาษาไทยมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
    - มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ 
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
    (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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    (3) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง   
กับความสามารถความถนัดและความสนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (4) ส ร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ       
ด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักคิดนักปฏิบัตินักประดิษฐ์เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้ง 
จัดกิจกรรมกีฬาการออกก าลังกายและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง         
ให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
    (6) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
   2) สถานศึกษา 
    (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
    (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรมและการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
    (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักคิดนักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์เป็นนวัตกรน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาการออกก าลังกายและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่าง         
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดความต้องการและความสนใจของตนเอง 
    (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
    (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
  3.3.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ 
ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการด าเนินการ 
   (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและ             
เด็กด้อยโอกาส 
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   (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
   (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI) 
      (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
      (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการเรียนรู้ 
      (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสม
กับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษและเด็กด้อยโอกาส 
      (7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็ก      
ด้อยโอกาส 
      (8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
        (9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 3.3.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน      
ทุกระดับการจัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 โดยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) พัฒนาข้อมูลองค์ความรู้สื่อวิดีโอและองค์ความรู้ประเภทต่างๆหนังสือแบบเรียน  
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามวัย 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  2) สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้สื่อวิดีโอและองค์ความรู้ประเภทต่างๆหนังสือแบบเรียน 
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล( Digital Learning Platform)เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ 
ผ่านระบบดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ที ่4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล

ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร

กลุ่มอายุ** 
     - ระดับปฐมวัย 
     - ระดับประถมศึกษา 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

100 100 100 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษา  
ที่เหมาะสมตามความจ าเป็น** 

100 100 100 

3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน** 

20 20 20 

4 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 

5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 

 
 4.3 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

4.3.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชนหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ตลอดจนการก ากับติดตามและประเมินผล 
   (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อเก็บรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  2) สถานศึกษา 
   (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนวางแผน         
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่
จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีติดตามตรวจสอบเด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
   (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ชุมชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่จัดอาหารอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน    
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
   (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 4.3.2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
 โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   (1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆเช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา3) มาตรฐานด้านระบบ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่างๆดังกล่าว ให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ประเภทและขนาด
ของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาประเภทอ่ืนให้มีคุณภาพ
และตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนในการติดตามตรวจสอบประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

(4) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 
 4.3.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่มและสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา   
ที่มีคุณภาพโดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความ
จ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม    
เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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 โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   (1) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียนและ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
   (3) ประสานความร่วมมือกับเพ่ือจัดสรรงบประมาณกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา    
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณและติดตามก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 4.3.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูง 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา     
การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (5) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

(7) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา (ปพ.) 
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กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1 เป้าหมาย 
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development 

Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 รอ้ยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม** 

100 100 100 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติใช้   ที่บ้านและชุมชน เช่นการ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลดใช้สารเคมี 

100 100 100 

3 ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

100 100 100 

4 ร้อยละครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตาม
แนวทาง Thailand 4.0 

60 65 70 

5 ร้อยละสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่
ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบ โรงเรียน Zero Waste Junior 
ต้นแบบ และโรงเรียน Zero  Waste 

100 100 100 

 
 5.3 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
  1. สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมาย การพัฒนาทียังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โครงการโรงเรียน   
สีเขียว เป็นต้น 
   3 .ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทาง  
การด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4. พัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และนวัตกรรมอ่ืนๆ 
   5. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
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และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprintในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
   6. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   7. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและบูรณาการ สาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
   8. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
   9. พัฒนายกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบเช่นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
   10. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน สถานศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองนิเวศและหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   11. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
   12.นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์เว็บไซต์ผลงาน เพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผลรายงาน 
 
กลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

6.1 เป้าหมาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการ

รายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวตักรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น** 2 2 2 
2 โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมขึ้น** 
15 20 25 

3 ร้อยละของสถานศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85** 

80 90 95 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ            

มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต** 
60 65 70 

5 ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้  
ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

100 100 100 

6 ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ  
ด้านบริหารจัดการศึกษา 

100 100 100 

7 ร้อยละของสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                       
(Big DataTechnology) 

100 100 100 

 6.3 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 
  1. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ          
จัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้ระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
   4. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา 
         เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปโดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนอาจด าเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
    (1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
    (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  
    (3) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
    (4) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตาม เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    (5) จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีคุณสมบัติสมรรถนะและความรู้ความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
    (6) สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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   5. พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเ้ป็นหน่วยงานมีความทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม
ตรวจสอบติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

(1) ศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงาน 
ที่ทันสมัยมีหน้าที่สนับสนุนก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    (2) ส่งเสริมสนับสนุนใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              
( Integrity&TransparencyAssessment : ITA ) 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการบริหารงาน 
    (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน(Area-based Management) 
    (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
    (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
    (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ         
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
    (8) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนสังคมและสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจและ    
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
    (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 
   6. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
และสถานศึกษา 
   เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่างๆได้อย่างถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    (1) สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง 
    (2) สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
    (3) สนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์
ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณโดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย 



 
            44 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

    (4) สนับสนุนการพัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถานศึกษาผ่านระบบธนาคาร 
   7. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบ
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบน าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียนข้อมูลครูข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลงบประมาณ
และข้อมูลอื่นๆที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะและความถนัดและสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ของประเทศน า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaSPaaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงานเช่นระบบแผนงานและงบประมาณ
ระบบบัญชีระบบพัสดุระบบสารบรรณเป็นต้นเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่องโยงกันทั้งองค์กรโดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
   (1) สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด  
ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ 
SaaS 
   (2) สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
นักเรียนในฐานข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่างๆ 
   (3) สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับ
การท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ 
   (4) สนับสนุนพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษาการพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถประเมิน
จุดอ่อนจุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
   (5) สนับสนุนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงานเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครูเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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7. โครงการและงบประมาณ  
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563- 2565) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยทีร่ับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 -น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสาน 
พระปณิธานและพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา  
 -น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

2. โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของ    
คนไทย 12 ประการ สู่สถานศึกษา 
 -ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 -ส่งเสริมสนับสนุนตามค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการสู่สถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3. โครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” 
สู่การปฏิบัติ 
 -เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถานบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ 
ความเป็นพลเมือง 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

4.โครงการคุณธรรม จริยธรรม  
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 -ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น  

100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ(ต่อ) 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5.โครงการจัดระเบียบสังคม “เฝ้าระวัง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ในพื้นที่เสี่ยง” 
 -เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และภัยรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ  
 -ป้องกันภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก  
ไซเบอร์ สิ่งเสพติด 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการฯ 

  รวมงบประมาณ 500,000 500,000 500,000  
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 1.โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 -ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 -จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรและความต้องการ 
ของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

300,000 300,000   300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

2.โครงการ STEM Education 
 -ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 
 -พัฒนากระบวนการคิดและ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมสอดคล้อง 
กับประเทศไทย 4.0 

300,000 300,000   300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียน 
 -ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ให้อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 -ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัย 
รักการอ่าน 

200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

4.โครงการพัฒนาครูด้านการจัด      
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp) 
 -ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
 -ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน   
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5.โครงการประกวดและแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 -ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

500,000 500,000 500,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

รวมงบประมาณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่

รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงการพัฒนาครูแนวใหม่              
การพัฒนาครูครบวงจร 
 - พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2.โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 
 -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ 
 -พัฒนาครูตามแนวทางชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 -พัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับ 
การเลื่อนวิทยฐานะ 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3.โครงการ  
 -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผ่านระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย 
 -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

4.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารงานบุคคล 
 -การก าหนดแผนอัตราก าลัง  
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง  
การประเมินและการพัฒนา  
 -สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ     
ในการท างาน 
 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

รวมงบประมาณ 400,000 400,000 400,000  
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบดูแลนักเรียน 
 -สร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการฯ 

2.โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
รับนักเรียน 
-ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน 
ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการฯ 

3.โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย  
สื่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการศึกษา 
 -ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
การจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่วถึง 
  

500,000 500,000 500,000 ศูนย์เทคโนโลยีฯ 

4.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การด าเนินงานแนะแนว              
ในสถานศึกษา 
 -ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 
 -ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการประกอบอาชีพ 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวมงบประมาณ 800,000 800,000 800,000  
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่

รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงการบริหารจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 -รณรงค์ เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก  
โฟม มาใช้ถุงผ้าแทน 
 -รณรงค์การจัดการขยะ ในหน่วยงาน
และสถานศึกษา  
 -น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการฯ 

2.โครงการเครือข่ายความร่วมมือ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 
1 เครือข่ายขึ้นไป 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการฯ 

3.โครงการสร้างวินัยจิตส านึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
 -ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 -ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการฯ 

รวมงบประมาณ 300,000 300,000 300,000  
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กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 -ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
  

2.โครงการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
  -ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
  -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จัดท าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
คุณภาพประจ าต าบล 
 -เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลตามบริบทของพ้ืนที่ 

500,000 500,000 500,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
 

4.โครงการส่งเสริมการบริหาร 
จัดการเขตพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
–ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ
เขตพ้ืนที่โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ  
“เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

 800,000 800,000 800,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 

5.โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณ 
 -ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
และสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000  -กลุ่มบริหาร 
งานการเงินและ
สินทรัพย์ 
-กลุ่มนโยบายและ
แผน 

รวมงบประมาณ 1,700,000 1,700,000 1,700,000  
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สรุปงบประมาณแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 

กลยุทธ์ ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ รวม 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพื่อความ
ม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

500,000 500,000 500,000 1,500,000 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

400,000 400,000 400,000 1,200,000 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ          
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

800,000 800,000 800,000 2,400,000 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

300,000 300,000 300,000 9,000,000 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,200,000 5,200,000 5,200,000 15,600,000 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

 
 

1. แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นแผนระยะปานกลางที่ปรับปรุงจากแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ก าหนด
กรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้การบริหารแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การให้บริการ ทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ถึงความเป็นมาและความเชื่อมโยง  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายและแผนที่ส าคัญอ่ืนๆ รวมถึงสาระส าคัญ
ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. เน้นย้ าให้ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับให้ความส าคัญในการพิจารณา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เน้นการมีส่วนร่วม    
ของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานทุกระดับ 

3. มีการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ  3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และก าหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกัน 

4. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นระบบ 

 
 
 



 
            54 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

2. เงื่อนไขความส าเร็จ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเงื่อนไข  
ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการ

ดังกล่าว โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการด าเนินการ     
ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 

4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
ภายนอกอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 

5. การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ชัดเจน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการด าเนินงาน และให้
ความสนับสนุน ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

 

3. บทบาทของหน่วยงานในสังกัด 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ประสบผลส าเร็จ  มีความสอดคล้องกับ       
กรอบทิศทางของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดควรด าเนินการดังนี้ 

ส่วนกลาง รวมถึงส านักต่างๆ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินโครงการ โดย
ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงาน ใน
พ้ืนที่ที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบท ในพื้นที่ 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของเรียนเรียนที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา 

สถานศึกษา ด าเนินการตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ประสานและสนับสนุน 
ทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เพ่ิมภาระงานให้ครูโดย       
ไม่จ าเป็น 

 



 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
                  ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
                      ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
           คณะท างาน 
                      

 



 

 

 

 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ที่   55 / 2564 

             เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

……………………….. 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ก าหนดประชุมปรับแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3  โดยจัดท าให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผน        
การปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) และแผนอื่นๆที่เก่ียวข้อง   
รวมถึงนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น    
เพ่ือให้การด าเนินการปรับแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับแผนพัฒนาการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ  
1. นายสุชิต ชมภูวงศ์        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต สังขรักษ์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  รองประธานฯ 
3. นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ       รองผู้อ านวยการส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  รองประธานฯ 
4. นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  รองประธานฯ 
5. นายวีระพงษ์ เทียมวงษ ์     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                  กรรมการ 
6. นางวีรวรรณ ลัทธิกุล        ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                                  กรรมการ 
7. นายวิเชียร คงหาญ        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
8. นายสมบัติ ศรีกุลา        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                                  กรรมการ 
9. นายวิเชียร พลจันทึก      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ            กรรมการ 
10. นายมาโนช กลิ่นพยอม ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร           กรรมการ 
11. นางณัฐชนก ศรีเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       กรรมการ 
12. นายสุวิทย์ ยิ่งยง นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี       กรรมการ 
13.นายเอกชัย ปุยะติ        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                     กรรมการและเลขานุการ 
14. นางอัญชลี ทันตะคุ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 

 

57                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

  
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า  พิจารณาตัดสินใจและอ านวยความสะดวกในการปรับแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ให้เป็นไป        
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
 

2. คณะกรรมการปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
1. นายสุชิต ชมภูวงศ์        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต สังขรักษ์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  รองประธานฯ 
3. นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ       รองผู้อ านวยการส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  รองประธานฯ 
4. นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  รองประธานฯ 
5. นายวีระพงษ์ เทียมวงษ ์     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                  กรรมการ 
6. นางวีรวรรณ ลัทธิกุล        ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                                  กรรมการ 
7. นายวิเชียร คงหาญ        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
8. นายสมบัติ ศรีกุลา        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                                  กรรมการ 
9. นายวิเชียร พลจันทึก      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ            กรรมการ 
10. นายมาโนช กลิ่นพยอม ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร           กรรมการ 
11. นางณัฐชนก ศรีเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       กรรมการ 
12. นายสุวิทย์ ยิ่งยง นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี       กรรมการ 
13. นายธรรมดา นนท์ตา        ศึกษานิเทศก์                                                                             กรรมการ 
14. นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์     ศึกษานิเทศก์                                                                             กรรมการ 
15. นางณัฐยาภรณ์ อัครชน      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ           กรรมการ 
16. นางพรนภัส ละประโคน      นักวิชาการศึกษาช านาญการ           กรรมการ 
17.นายเอกชัย ปุยะติ        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางอัญชลี ทันตะคุ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวศตกมล  ปุ่นศิริ      พนักงานพิมพ์ดีด       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานและ  
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

          58 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน  

1. นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ รองผู้อ านวยการส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ประธานกรรมการ 
2. นายเอกชัย ปุยะติ         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                     รองประธานกรรมการ 
3. นางธัญทิพย์ กิตติ์เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                       กรรมการ 
5. นางอุษา  ภังภูธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการ 
6. นางอัญชลี  ทันตะคุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวศตกมล ปุ่นศิริ  พนักงานพิมพ์ดีด                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก ประสานการด าเนินงานและเป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมปรับแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3          
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เต็มความรู้ความสามารถ เพื่อให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ บังเกิดผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง  ณ  วันที่  25   มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

(นายสุชิต  ชมภูวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 
นายสุชิต ชมภูวงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
นางสมจิต สังขรักษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 
  

คณะท างาน 
นายเอกชัย ปุยะติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน               หัวหน้าคณะท างาน 
นางธัญทิพย์   กิตติ์เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ               คณะท างาน 
นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         คณะท างาน 
นางอุษา  ภังภูธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                         คณะท างาน 
นายพชร เทียมวงษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา      คณะท างาน 
นางศตกมล ปุ่นศิริ  พนักงานพิมพ์ดีด                                                     คณะท างาน 
นางอัญชลี ทันตะคุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       คณะท างานและเลขานุการ 
 
 
 

คณะท างาน 
จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 


