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ค าน า 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง โดยได้
ด ำเนินกำรเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2566 – 
2570) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้องและก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย กำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือใชเป็นแนวทำงในกำรบริหำร และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิ งห์บุ รี  อ่ำงทอง  ให ตอบสนองตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จะเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด และใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนและ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตลอดจนบริบทควำมต้องกำรของพ้ืนที่ ตอไป 
 
 กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ครั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือด้วยดีจำกสถำนศึกษำ กลุ่มเครือข่ำย บุคลำกรที่
เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ข้อมูลและร่วมจัดท ำเอกสำรฉบับนี้จนส ำเร็จ ขอขอบคุณไว ณ โอกำสนี้ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2562 ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร หรือแผนพัฒนำระยะปำนกลำง (ระยะ 5 ปี) ไว้เป็น
กำรล่วงหน้ำ โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
13 พ.ศ. 2566-2570 นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 
2562 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2560-2579 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงศึกษำธิกำร (ร่ำง) แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จึงจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ก ำหนดกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ตลอดจนใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนในสังกัด 
 

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนที่เกี่ยวข้อง 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง มีกฎหมำย ยุทธศำสตร์ แผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในแผนภำพ ดังนี้ 
 

กฎหมำย แผนส ำคัญ นโยบำยที่ส ำคัญ 
- รัฐธรรมนูญแห่ง 
  รำชอำณำจักรไทย 
  พุทธศักรำช 2560 
- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ 
  แห่งชำต ิพ.ศ. 2542 
- ค ำสั่ง คสช. ที่ 28/2559  
  เร่ือง ให้จัดกำรศึกษำ 
  ขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม ่
  เก็บค่ำใช้จำ่ย 

- ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) 
- แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (2561-2580) 
- แผนกำรปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน 
- (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) 
- นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
- (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
- (ร่ำง) แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สพฐ.  
- (ร่ำง) แผนพัฒนำจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 – 2570 
- (ร่ำง) แผนพัฒนำจังหวัดอ่ำงทอง ปี 2560 – 2570 

- นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ 
  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
  (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) 
- นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
  กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ  
  พ.ศ. 2566 

  

รายละเอียดดังแนบในภาคผนวก 
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
 สถำนกำรณ์โครงสร้ำงประชำกรในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีสัดส่วนผู้สูงอำยุเกินร้อยละ 10 ของ
ประชำกรทั้งประเทศ และจะก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอำยุมำกกว่ำร้อยละ 20  
ในปี 2566 และคำดว่ำจะมีสัดส่วนร้อยละ 28 ของประชำกรทั้งหมด ในปี  พ.ศ. 2576 ซึ่งภำวะประชำกรสูงอำยุ  
ในประเทศไทยดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกกำรที่คนไทยมีอำยุยืนมำกขึ้น ประกอบกับกำรลดลงของภำวะเจริญพันธุ์
หรือกำรเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชำกรวัยเด็กหรือประชำกรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง กำรเป็นสังคมสูง
วัยส่งผลให้อัตรำกำรพ่ึงพิงสูงขึ้น กล่ำวคือ วัยแรงงำนต้องแบกรับภำระกำรดูแลผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กำรพัฒนำ
ประเทศให้มีควำมเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจ ำเป็นต้องเตรียมก ำลังคน ให้มีสมรรถนะเพ่ือสร้ำงผลิต
ภำพ (Productivity) ที่สูงขึ้น กำรจัดกำรศึกษำจึงต้องวำงแผนและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะ
และสมรรถนะสูง และปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้บูรณำกำรกับกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
ทรัพยำกรมนุษย์ทุกช่วงวัยเพียงพอต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว (Digital Disruption) ส่งผลให้แนวโน้มกำรจัด
กำรศึกษำเปลี่ยนไป โดยกำรศึกษำจะเปลี่ยนรูป โรงเรียนต้องเปิดตัวเองโดยสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสังคมและองค์กร
ภำยนอก หลักสูตรและกำรสอนต้องปรับตัวให้ทันกำรเปลี่ยนแปลง โรงเรียนต้องปรับ ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
และสนองตอบต่อผู้เรียนรำยบุคคลและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้สื่อต่ำง  ๆ เพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน มีกำรเสริมบทเรียนโดยสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลอง กำรจัดกำรศึกษำของไทยจึงจ ำเป็นต้องก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วำงแผน และสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นของทรัพยำกรมนุษย์ ที่จะศึกษำต่อในระดับต่ำง ๆ 
หรือเข้ำสู่ตลำดงำนหรือ ต้องปรับหลักสูตรและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น มีควำมหลำกหลำย เพ่ือพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลในปัจจุบันและอนำคต 
 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
 วัฒนธรรม  
 จำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ำสู่สังคมไทย ส่งผลให้ค่ำนิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว คนไทยบำงส่วนยังไม่สำมำรถปรับตัวกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมท่ีเป็นรำกเหง้ำของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่ำนิยมยึดตนเองเป็นหลักมำกกว่ำกำรค ำนึงถึง
สังคมส่วนรวม รักสนุก และควำมสบำย เชื่อข่ำวลือ ขำดควำมอดทน ขำดวินัย วัตถุนิยม มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม
หลำยประกำรที่ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจำกต่ำงประเทศ ชี้ให้เห็นว่ำคนไทย ยังขำดทักษะในกำรคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจำกต่ำงประเทศมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน ท ำให้ละทิ้งค่ำนิยมที่ดีงำมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทย บำงส่วนยังมีปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ละเลยควำมส ำคัญของกำรมีวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และกำรมีจิตสำธำรณะ เด็กรวมตัวกัน
ออกมำประท้วงและเรียกร้องสิทธิต่ำง ๆ ในสังคม เป็นต้น จึงจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำร
ปรับเปลี่ยนให้คนมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมไทย 
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 เศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่พ่ึงพำกำรลงทุนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นสัดส่วนสูง ปัจจัยทำง
เศรษฐกิจมีผลต่อตลำดแรงงำนและตลำดกำรศึกษำ เนื่องจำกกำรก ำหนดลักษณะของแรงงำนที่ต้องกำร อำทิ 
เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอำศัยกำรวิจัยและพัฒนำ ดังนั้น กำรศึกษำ ต้องพัฒนำคน
ให้มีทักษะ ที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่ำต่อระบบเศรษฐกิจ กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ  และกำรลงทุน    
เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ และเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศมำกขึ้น ประเทศต่ำง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องลดกำรกีดกันกำร
แข่งขันเท่ำนั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสินค้ำที่มีคุณภำพ ซึ่งต้องอำศัยแรงงำน ที่มีฝีมือ มีทักษะควำมสำมำรถที่
หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ภำษำต่ำงประเทศ กำรบริหำร ฯลฯ ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจำยไปทั่วโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงทั่วโลก ซึ่ง
เป็นหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่จะพัฒนำคน ให้มีควำมรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ ที่จะเป็น
พ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สู่กำรมีงำนท ำในสภำพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
 สิ่งแวดล้อม 
 ในยุคกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง มนุษย์ได้ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงฟุ่มเฟือย เพ่ือสนอง ควำม
ต้องกำรของตน และท ำลำยสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยควำมเห็นแก่ตัวควำมท้ำทำยที่ต้องอยู่กับ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่เหลือน้อย สิ่งแวดล้อมที่ถูกท ำลำย กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ ที่ต้องแลกกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ถูกท ำลำยและเสื่อมโทรมอย่ำงรวดเร็วส่งผลเสียต่อมลภำวะทำงอำกำศ ปัญหำน้ ำเสีย ปัญหำ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งกำกของเสียจำกภำคอุตสำหกรรมที่สร้ำงมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อันน ำไปสู่ภัยพิบัติธรรมชำติ 
ภำวะโลกร้อนและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก น ำมำซึ่งควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ และสังคมที่ประมำณค่ำมิได้ 
และต้องใช้ทรัพยำกรในกำรแก้ปัญหำและลดผลกระทบที่ต่อเนื่อง ซึ่งสร้ำงภำระ กับสังคมและงบประมำณของรัฐ
อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด จึงมีควำมจ ำเป็นที่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะต้องสร้ำงทรัพยำกรบุคคลที่ทรงคุณค่ำ รู้ค่ำและรักษำ
สิ่งแวดล้อมด้วยควำมผูกพันและพ่ึงพำ  
 สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า  
 โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ ถือเป็นวิกฤตกำรณ์ทำงสำธำรณสุขของโลก มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ ำนวนสูง และมี
ควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 - 2565 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อุบัติใหม่แพร่ระบำดไปทั่วโลก ก่อให้เกิดภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ ประเทศไทยโดยรัฐบำลไทย 
ซึ่งอยู่ในฐำนะผู้ดูแลสวัสดิกำรสังคมให้กับประชำชนไทยในภำวะฉุกเฉิน ด้ำนสำธำรณสุข ได้มีควำมพยำยำม
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมโรคระบำดตำมกฎอนำมัย ระหว่ำงประเทศ โดยด ำเนินกำรมำตรกำรควบคุมโรค
ระบำดภำยในประเทศ และเยียวยำประชำชน ที่ก ำลังประสบควำมเดือดร้อนด้วยสวัสดิกำรสังคม วิกฤตกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ ที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่กับโลกต่อไปอีก สิ่งที่ก ำลังจะเปลี่ยนไป คือ 
รูปแบบพฤติกรรมที่จะเป็น “New normal หรือควำมปกติใหม”่ ที่มนุษย์จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิต 
โดยพึ่งพำเทคโนโลยีสังคมออนไลน์มำกขึ้น 
 สถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดของโรค และเป็นสถำนที่ส่งเสริมสุขภำวะ ด้ำน
สำธำรณสุขให้กับเด็กและเยำวชน ซึ่งจะเติบโตทรัพยำกรของชำติในอนำคต ดังนั้น จึงต้องจัดกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียน 
รวมทั้งให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) และเปลี่ยนแปลง (Transform) เพ่ือ
รับมือกับกำรระบำดของโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำที่อำจเกิดข้ึนในอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 ผลกระทบจากการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 
 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) ที่ประเทศจีนเมื่อเดือน
ธันวำคม 2562 ท ำให้ประเทศต่ำง ๆ ประกำศปิดสถำนศึกษำ ขณะที่ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้ำอุปโภคบริโภค สินค้ำเกินควำมจ ำเป็น รวมถึงอุตสำหกรรมบริกำร ตลอดจนกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันของคนในสังคมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจำกนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของไทยในทุกระดับชั้น ท ำให้สถำนกำรศึกษำต้องถูกปิดไปด้วยเพ่ือลดช่องทำงกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส 
ขณะที่รัฐบำลได้ออกประกำศและมีมำตรกำรเฝ้ำระวังเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส อำทิ ประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทั่วรำชอำณำจักร โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ก ำหนดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ห้ำมกำรใช้อำคำร
สถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ ฝึกอบรม หรือกำรท ำ
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้ เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก เว้นแต่เป็นกำรด ำ เนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภำคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 
ท ำให้ประเทศไทยได้มีโอกำสทบทวนบทเรียนจำกต่ำงประเทศเพ่ือเตรียมตัว ให้พร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีควำมสอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรระบำดของโรค กล่ำวคือ สถำนศึกษำ
และครูผู้สอนจึงมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เด็กนักเรียน/นักศึกษำในทุกระดับ ได้มีโอกำสได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรจัดท ำสื่อและน ำเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ทันสมัยมำ
ใช้และสำมำรถถ่ำยทอดให้ผู้เรียนได้เข้ำใจและมีควำมรู้เข้ำถึงได้ง่ำยขึ้นในรูปแบบกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ถือเป็น
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงวิธีกำรเรียนแบบเดิมที่นั่งเรียนในชั้นเรียน แต่เป็นกำรเรียนรู้บนฐำน
เทคโนโลยี (Technology–based learning) ซึ่งจะครอบคลุมวิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยรูปแบบ โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูผู้สอน จ ำนวน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 คือ กำรเรียนกำรสอนนักเรียนระดับอนุบำล 1 
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 50 นำที ผ่ำนช่องโทรทัศน์
และเว็บไซต์ และ 10 นำที สื่อสำรผู้ปกครองและนักเรียนด้วยระบบโทรศัพท์ (Line) และอ่ืน ๆ โดยนักเรียนต้องดู
ตำรำงสอนออกอำกำศล่วงหน้ำ 1 วัน ศึกษำแฟ้มงำนเอกสำรประกอบกำรเรียน เข้ำเรียนผ่ำนโทรทัศน์และสรุป
องค์ควำมรู้จำกบทเรียน เข้ำระบบเช็กชื่อออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้ นักเรียนสอบถำมข้อสงสัยสื่อสำรกับครูผ่ำนไลน์
กลุ่ม ส่วนผู้ปกครอง เตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์และสถำนที่เรียนที่บ้ำน ศึกษำควำมเข้ำใจตำรำงสอนและ
แผนกำรเรียน ติดต่อสื่อสำรกับครูผ่ำนโทรศัพท์และกลุ่มไลน์ ส ำหรับครูผู้สอนจัดเตรียมเอกสำรแบบฝึกหัดให้
นักเรียนและผู้ปกครอง มอบใบงำนให้นักเรียนและผู้ปกครอง สื่อสำรกับนักเรียนและผู้ปกครองผ่ำนไลน์รูปแบบที่ 
2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 ระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนออนไลน์ Online Real–Time Learning Obec 
TV จ ำนวน 13 ช่อง ใช้เวลำเรียน 30 นำทีผ่ำนระบบ VTR (สื่อมีภำพและเสียง) จำกครูต้นแบบ และ 20 นำที ผ่ำน
ครูประจ ำวิชำด้วย Video Conference โดยนักเรียนเข้ำกลุ่มไลน์ศึกษำแฟ้มงำนประกอบกำรเรียน เข้ำเรียนผ่ำน
ระบบออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้ และร่วมแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอน เช็กชื่อเข้ำเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้ปกครอง 
จะต้องศึกษำตำรำงเรียนล่วงหน้ำ สนับสนุนกำรเตรียมเครื่องมือสัญญำณกำรเรียนออนไลน์สนับสนุนกำรให้
นักเรียนสืบค้นงำน จัดท ำแฟ้มสะสมควำมรู้ ติดต่อครูผ่ำนกลุ่มไลน์และครูผู้สอน ส ำรวจควำมพร้อมนักเรียน
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รำยบุคคล กำรศึกษำกำรใช้โปรแกรมออนไลน์ เตรียมและออกแบบกิจกรรมใบงำนที่เหมำะสม จัดกำรเรียนตำม 
VTR ด ำเนินกำรสอนและมอบใบงำนหรืออ่ืน ๆ ผ่ำนระบบวีดิโอ ประสำนผู้ปกครองนักเรียน 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำ มีข้อจ ำกัดต่อเด็กนักเรียน/นักศึกษำในทุก
ระดับที่ครอบครัวมีฐำนะยำกจน ไม่มีรำยได้เพียงพอที่จะสนับสนุนอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอนของบุตรหลำน 
เพ่ิมเติมได้ หรืออยู่ในบำงพ้ืนที่ชนบทห่ำงไกลควำมเจริญที่ไม่มีไฟฟ้ำเข้ำถึงหมู่บ้ำน จะท ำ ให้เสียโอกำสในกำร
เรียนรู้และส่งผลให้มีควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำเพ่ิมมำกข้ึน ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้เด็กนักเรียน/นักศึกษำในทุก
ระดับที่ไม่มีควำมพร้อมเสียโอกำสทำงกำรศึกษำ ภำครัฐหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกำรส ำรวจควำมพร้อม
ในกำรเข้ำถึงกำรเรียนของเด็กนักเรียน/นักศึกษำ และจัดหำอุปกรณ์และวิธีกำรใช้อุปกรณ์สื่อสำรกำรเรียนกำรสอน
ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละครัวเรือนอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง และสำมำรถน ำประเด็นปัญหำดังกล่ำวที่เกิดขึ้น 
น ำมำถอดเป็นบทเรียนในกำรเรียนรู้เพ่ือวำงแผนในกำรแก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต 

 ◆ ผลกระทบทางบวก 
  1) การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จำกกำรเรียนในชั้นเรียนที่สถำนศึกษำมำเป็นกำร
เรียนกำรสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) กำรเรียนในชั้นเรียน (On Site) (2) กำรเรียนผ่ำนโทรทัศน์ (On Air) (3) กำร
เรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (Online) (4) กำรเรียนกำรสอนแบบกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย (On Demand) และ (5) 
กำรเรียนกำรสอนแบบให้กำรบ้ำนไปท ำ ที่บ้ำน (On Hand) โดยมีกำรน ำ เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรเรียนกำร
สอนเพ่ิมมำกข้ึน 
  2) การปรับแนวทางการทดสอบ การวัดและประเมินผล จำกกำรเน้นกำรทดสอบมำเป็นกำร
มุ่งเน้นกำรวัดประเมินผลจำกสภำพจริงกำรปฏิบัติจริง และแฟ้มสะสมผลงำน โดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้น ำ
ผลกำรทดสอบ O-NET มำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4 
เช่นเดียวกับกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำที่จะไม่มีกำรน ำคะแนน O-NET มำประกอบกำร
คัดเลือก 

 ◆ ผลกระทบทางลบ 
  1) ผู้เรียนหลุดออกนอกระบบการศึกษา พบปัญหำเด็กหลุดออกนอกระบบมีอัตรำเพ่ิมสูงขึ้น   
อันเนื่องมำจำกผลกระทบเชิงลบทำงเศรษฐกิจ ท ำให้หลำยครอบครัวมีรำยได้ครัวเรือนลดลง ส่งผลท ำให้ขำดแคลน
งบประมำณในกำรจัดหำอุปกรณ์ที่จ ำ เป็นในกำรเรียนออนไลน์ และขำดกำรเชื่อมต่อกับระบบกำรศึกษำเป็นระยะ
เวลำนำน 
  2) สุขภาพจิตและการสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน วิกฤติกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โควิด – 19 ส่งผลให้ผู้เรียนต้องประสบปัญหำด้ำนสุขภำพจิตที่เกิดจำกควำมเครียดอย่ำงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ ทั้ง
จำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและวิถีกำรด ำรงชีวิตแบบปกติใหม่ ส่งผลให้ผู้เรียนบำงกลุ่มไม่
มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำ เกิดสภำวะถดถอยและสูญเสียโอกำสในกำรเรียนรู้ ท ำให้พัฒนำกำรของผู้เรียนช้ำกว่ำ
ปกติ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวที่อำจจะได้แรงงำนที่มี
ทักษะและศักยภำพไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
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แนวโน้มเด็กและเยาวชนในอนาคต  
 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีควำมแตกต่ำงจำกในอดีตมำก มีกำรเคลื่อนย้ำยผู้คน สื่อเทคโนโลยี และ
ทรัพยำกรต่ำง ๆ จำกทั่วทุกมุมโลกอย่ำงรวดเร็วและสะดวก มีควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และ
กำรปกครองระหว่ำงภูมิภำค ประเทศ สังคมและชุมชน มีควำมซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของควำมรู้ และข้อมูล
ข่ำวสำรตลอดเวลำอย่ำงเป็นพลวัต แนวโน้มเด็กและเยำวชนในอนำคตจึงควรมีลักษณะ ดังนี้  
 ทักษะท่ีจ าเป็นของประชากรในศตวรรษที่ 21 
 ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะส ำคัญที่เด็กและเยำวชนควรมี คือ ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 
3Rs และ 8Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 - 3Rs ได้แก่ อ่ำนออก (Reading) เขียนได้ (W)Riting และคิดเลขเป็น (A)Rithemetics  
 - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้ำนควำมเข้ำ
ใจควำมต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำน
เป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ และ
รู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) และมีควำมเมตตำกรุณำ มีคุณธรรม และระเบียบวินัย (Compassion)  
 ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่ำวมำเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับเด็กและเยำวชนในยุคกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่ำงมำก ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรเรียนรู้ในอดีต เพ่ือส่งผลให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
  คุณลักษณะ ค่านิยมร่วม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
 ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
ก ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของกำรศึกษำ (Desired Outcomes of Education , DOE Thailand) โดยมีค่ำนิยมร่วม 
ได้แก่ ควำมเพียรอันบริสุทธิ์ ควำมพอเพียง วิถีประชำธิปไตย ควำมเท่ำเทียมเสมอภำค มีคุณธรรมที่เป็นลักษณะ
นิสัยและคุณธรรมพ้ืนฐำนที่เป็นควำมดีงำม และ 3 คุณลักษณะ ที่คำดหวังหลังส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละระดับ ได้แก่ 
1) ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีควำมเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะ กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้ำวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกใน
อนำคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจำกควำมรู้ ควำมรอบรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญำไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้ำงงำนหรือสัมมำอำชีพ บนพ้ืนฐำนของควำมพอเพียง ควำมมั่นคงในชี วิต และ
คุณภำพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2) ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทำงปัญญำ ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ควำมฉลำดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะข้ำมวัฒนธรรม สมรรถนะ
กำรบูรณำกำร ข้ำมศำสตร์ และมีคุณลักษณะของควำมเป็นผู้ประกอบกำร เพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์และพัฒนำ
นวัตกรรม ทำงเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกำสและมูลค่ำให้กับตนเอง และสังคม 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มี
ควำมรักชำติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส ำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอำสำ มีอุดมกำรณ์และมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำชำติ  บนหลักกำรประชำธิปไตย ควำมยุติธรรม ควำมเท่ำเทียม เสมอภำค เพ่ือกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชำคมโลกอย่ำงสันติ และได้
จ ำแนกผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ตำมระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ดังนี้ 
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ผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เรียนรู ้ มีพัฒนำกำรรอบดำ้น
และสมดุล สนใจเรียนรู้
และก ำกับตัวเองให้ท ำ
สิ่งต่ำงๆ ที่เหมำะสม
ตำมช่วงวัยได้ส ำเร็จ 

รักและรับผิดชอบต่อ กำร
เรียนรู้ ชอบกำรอ่ำน มีควำมรู้
พื้นฐำน ทักษะ และสมรรถนะ
ทำงภำษำ กำรค ำนวณ มี
เหตุผล มีนิสัยและสุขภำพที่ด ี
มีสุนทรียภำพในควำมงำม
รอบตัว 

รู้จักตนเองและผู้อื่น มี
เป้ำหมำยและทักษะกำรเรียนรู้ 
บริหำรจัดกำรตนเองเป็น มี
ทักษะชีวิตเพือ่สร้ำงสุขภำวะ 
และสร้ำงงำนที่เหมำะสมกับ
ช่วงวัย 

ชี้น ำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ควำมรอบรู้ และรู้ทัน กำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนำสขุ
ภำวะ คุณภำพชีวิตและอำชพี 

ผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

รับผิดชอบในกำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่น มีควำมรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะทำงเทคโนโลยี
ดิจิทัล กำรคิดสร้ำงสรรค์ 
ภำษำอังกฤษ กำรสื่อสำร และ
ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ 

มีทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน 
ทักษะกำรสื่อสำร รอบรู้ทำง
ข้อมูลสำรสนเทศและดิจิทัล 
เพื่อแก้ปัญหำ กำรคิด
วิจำรณญำณ คิดสร้ำงสรรค์ น ำ
ควำมคิดสู่กำรสร้ำงผลงำน 

สำมำรถแกป้ัญหำ สื่อสำรเชิง
บวก ทกัษะข้ำมวัฒนธรรม 
ทักษะกำรสะท้อนกำรคิด กำร
วิพำกษ์ เพื่อสรำ้งนวัตกรรม และ
สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรได ้

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

แยกแยะผิดถกู ปฏิบัติตนตำม
สิทธิและหนำ้ที่ของตน โดยไม่
ละเมินสิทธิของผู้อื่น เป็น
สมำชิกที่ดีของกลุ่ม มจีิตอำสำ 
รักท้องถิ่นและประเทศ 

เช่ือมั่นในควำมถูกต้อง 
ยุติธรรม มีจิตประชำธิปไตย มี
ส ำนึกและภำคภูมิใจในควำม
เป็นไทยและพลเมืองอำเซียน 

เช่ือมั่นในควำมเท่ำเทียม เป็น
ธรรม มีจิตอำสำ กลำ้หำญทำง
จริยธรรมและ เป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้น ร่วมสร้ำงสังคมที่
ยั่งยืน 

 
 พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 
ทรงมีพระบรมรำโชบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน ดังนี้ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
    มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อชำติบ้ำนเมือง ยึดมั่นในศำสนำ มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และมีควำม
เอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
    รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงำม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้ำง 
คนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
 3. มีงำนท ำ-มีอำชีพ 
    กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชน รักงำน 
สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็น 
และมีงำนท ำในท่ีสุด และต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
    กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน ครอบครัว-สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้
ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น 
งำนอำสำสมัคร งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจ และควำมเอ้ืออำทร 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี  
เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต ำบลบำงมัญ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000  มีสถำนศึกษำในสังกัด 
จ ำนวน  26 โรงเรียน กระจำยอยู่ในพื้นท่ี 2 จังหวัด ดังนี้  

 

จังหวัดสิงห์บุรี 
 
 

  จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมำณ  822.478  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  514,049 ไร่  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท และ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดอ่ำงทอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท  และ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

หน่วยการปกครอง  กำรปกครองแบ่งออกเป็น  6 อ ำเภอ  ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี  2. อ ำเภอบำงระจัน  3. อ ำเภอค่ำยบำงระจัน   
  4. อ ำเภอพรหมบุรี  5. อ ำเภอท่ำช้ำง   6. อ ำเภออินทร์บุรี 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  จ านวน  12  โรงเรียน  จ านวนนักเรียน  7,141  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จังหวัดอ่างทอง 

 

จังหวัดอ่ำงทองเป็นพ้ืนที่รำบลุ่มภำคกลำง ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครมำตำมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 32 (บำงปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทำงประมำณ 108 กิโลเมตร และเส้นทำงเรือตำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำถึง
ตลำดท่ำเตียนระยะทำงประมำณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้ำงตำมแนวทิศ
ตะวันออกถึง ทิศตะวันตกและส่วนยำวตำมแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ  40  กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 968.372 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  605,232.5  ไร่ และมีอำณำเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

หน่วยการปกครอง  กำรปกครองแบ่งออกเป็น  7  อ ำเภอ ประกอบด้วย 

     1. อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง   2. อ ำเภอไชโย  3. อ ำเภอป่ำโมก 
          4. อ ำเภอโพธิ์ทอง   5. อ ำเภอแสวงหำ 6. อ ำเภอวิเศษชัยชำญ 

    7. อ ำเภอสำมโก้ 
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ านวน 14 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 11,194  คน 
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อ.โพธิ ิ ทอง

อ.วิ เศษชิ ยชาญ

อ.แสวงหา

อ.ไชโย
อ.สามโกิ 

อ.ปิ าโมก

อ.เมิ องอิ างทอง

โรงเริ ยนแสวงหาวิ ทยาคม

โรงเริ ยนอิ างทองปิ ทมโรจนิ วิ ทยาคม

โรงเริ ยนสตริ อิ างทอง

โรงเริ ยนโยธิ นบิ รณะ

โรงเริ ยนราชสถิ ตยิ วิ ทยา

โรงเริ ยนปาโมกขิ วิ ทยาภิ มิ 

โรงเริ ยนบางเสดิ จวิ ทยาคม

โรงเริ ยนโพธิ ทอง"จิ นดามณิ "

โรงเริ ยนโพธิ ิ ทองพิ ทยาคม

โรงเริ ยนริ ิ วหวิ าวิ ทยาคม

โรงเริ ยนวิ เศษไชยชาญ"ติ นติ วิ ทยาภิ มิ "

โรงเริ ยนวิ เศษชิ ยชาญวิ ทยาคม

โรงเริ ยนไผิ วงวิ ทยา

โรงเริ ยนสามโกิ วิ ทยาคม

N
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S
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ข้อมูลประชากรและแรงงาน   
 การปกครอง  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่ำงทอง  
  

จังหวัด เขตการปกครอง 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. อบต. เทศบาลเมือง/ต าบล 

สิงห์บุรี 6 43 364 1 33 8 
อ่ำงทอง 7 73 519 1 43 21 

รวม 13 116 883 2 76 29 
 

ที่มำ :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2565 
 

 ประชากร จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง มีประชำกรทั้งสิ้น 478,585 คน แบ่งเป็นเพศชำย 228,184 
คน เพศหญิง 250,401 คน  
 

พื้นที่ จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ประเทศ 31,829,467 33,368,316 65,197,783 

สิงห์บุรี          96,991          107,243 204,234 

อ่างทอง         131,193          143,158 274,351 

รวมประชากร 2 จังหวัด        228,184         250,401  478,585 
 

ที่มำ :  รำชกิจจำนุเบกษำ, 18 มกรำคม 2565 
   

 แรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่ำงทอง  
 

พื้นที่ จ านวนผู้อยู่ใน 
ก าลังแรงงาน (คน) 

จ านวนผู้มีงานท า 
(คน) 

จ านวนผู้ว่างงาน 
(คน) 

หมายเหตุ 

สิงห์บุรี 111,008 108,352 2,568  

อ่างทอง 137,483 134,632 2,703  

รวม 248,491 242,984 5,271  
 

 ที่มำ :  สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด รำยปี 2564 (อัพเดท ก.พ. 65) : แรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี, แรงงำนจังหวัดอ่ำงทอง 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)  

 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
    ปีกำรศึกษำ 2565  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีสถำนศึกษำในสังกัด      
จ ำนวน 26 โรงเรียน  ดังนี้ 

 จ านวนโรงเรียนแยกตามขนาด 
จังหวัด ใหญ่พิเศษ 

(2,500 ขึ้นไป) 
ใหญ่ 

(1,500 - 2,499) 
กลาง 

(500 - 1,499) 
เล็ก 

(1 - 499) 
รวม 

ทั้งหมด 
จ านวน 
นักเรียน 

สิงห์บุรี 1 - 2 9 12 7,141 
อ่ำงทอง 2 1 3 8 14 11,194 

รวม 3 - 5 17 26 18,335 
                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
 

หมายเหตุ การแบ่งขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 
  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2549  แบ่งเป็น  4 ระดับ ดังนี้ 

1. โรงเรียนขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1 - 499 คน 
2. โรงเรียนขนำดกลำง หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  500 - 1,499 คน 
3. โรงเรียนขนำดใหญ่ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1,500 - 2,499 คน 
4. โรงรียนขนำดใหญ่พิเศษ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  2,500 คน 

 

ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 10  มิถุนายน 2565 เทอม 1/2565) 
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
ม.1 1,640 1,876 3,516 104 
ม.2 1,628 1,692 3,320 100 
ม.3 1,695 1,720 3,415 101 

รวม ม.ต้น 4,963 5,288 10,251 305 
ม.4 1,153 1,770 2,923 91 
ม.5 1,034 1,599 2,633 89 
ม.6 962 1,566 2,528 89 

รวม ม.ปลาย 3,149 4,935 8,084 269 
รวมทั้งสิ้น 8,112 10,223 18,335 574 

                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน ขนาดโรงเรียน 
1 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2,833 75 ใหญ่พิเศษ 
2 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1,377 41 กลำง 
3 บำงระจันวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 1,051 32 กลำง 
4 ท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 379 15 เล็ก 
5 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม ค่ำยบำงระจัน สิงห์บุรี 343 15 เล็ก 
6 สิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 330 14 เล็ก 
7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 219 11 เล็ก 
8 ศรีวินิตวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 173 6 เล็ก 
9 พรหมบุรีรัชดำภิเษก พรหมบุรี สิงห์บุรี 176 9 เล็ก 
10 ทองเอนวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 109 8 เล็ก 
11 หัวไผ่วิทยำคม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 74 6 เล็ก 
12 บ้ำนแป้งวิทยำ พรหมบุรี สิงห์บุรี 77 6 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 7,141 238  
                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
 

จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน จังหวัดอ่างทอง 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน ขนาดโรงเรียน 
1 สตรีอ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 3,005 81 ใหญ่พิเศษ 
2 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,821 75 ใหญ่พิเศษ 
3 วิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,519 41 ใหญ ่
4 โพธิ์ทอง “จินดำมณี” โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 1,201 31 กลำง 
5 ปำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก อ่ำงทอง 596 18 กลำง 
6 สำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ อ่ำงทอง 619 18 กลำง 
7 แสวงหำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 455 16 เล็ก 
8 บำงเสด็จวิทยำคม ป่ำโมก อ่ำงทอง 189 10 เล็ก 
9 รำชสถิตย์วิทยำ ไชโย อ่ำงทอง 214 12 เล็ก 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 153 10 เล็ก 
11 วิเศษชัยชำญวิทยำคม วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 136 6 เล็ก 
12 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 120 6 เล็ก 
13 ไผ่วงวิทยำ สำมโก ้ อ่ำงทอง 89 6 เล็ก 
14 โพธิ์ทองพิทยำคม โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 77 6 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่างทอง 11,194 336  
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จังหวัดสิงห์บุรี)   

 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูผู้ช่วย ครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ รวมทั้งหมด 
1 หัวไผ่วิทยำคม 4 3 1 3 11 
2 สิงห์บุรี 8 33 45 56 142 
3 สิงหพำหุ"ประสำนมติรอุปถัมภ์" 3 7 7 2 19 
4 บำงระจันวิทยำ 6 19 15 14 54 
5 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ 3 4 7 1 15 
6 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม 4 7 4 4 19 
7 พรหมบุรีรัชดำภิเษก 1 5 3 3 12 
8 บ้ำนแป้งวิทยำ 1 9 0 3 13 
9 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 4 13 2 4 23 
10 อินทร์บุรี 2 33 17 18 70 
11 ทองเอนวิทยำ 3 3 3 3 12 
12 ศรีวินิตวิทยำคม 2 9 0 1 12 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 41 145 104 112 402 
 

   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
 

 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จังหวัดอ่างทอง)   

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูผู้ช่วย ครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ รวมทั้งหมด 
1 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 7 63 42 31 143 
2 สตรีอ่ำงทอง 8 57 34 49 148 
3 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 4 4 3 1 12 
4 รำชสถิตย์วิทยำ 1 10 2 1 14 
5 ปำโมกข์วิทยำภมู ิ 6 12 11 7 36 
6 บำงเสด็จวิทยำคม 0 7 0 4 11 
7 โพธิ์ทอง(จินดำมณี) 8 19 12 14 53 
8 โพธิ์ทองพิทยำคม 0 4 3 4 11 
9 แสวงหำวิทยำคม 2 9 7 9 27 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม 2 6 1 3 12 
11 วิเศษไชยชำญ(ตันติวิทยำภูมิ) 9 22 18 11 60 
12 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 3 6 1 2 12 
13 ไผ่วงวิทยำ 4 4 4 0 12 
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ที ่ โรงเรียน 
จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูผู้ช่วย ครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ รวมทั้งหมด 
14 สำมโก้วิทยำคม 2 8 8 10 28 

รวมจังหวัดอ่างทอง 56 231 146 146 579 
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 

 ข้อมูลบุคลากร (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง)   
สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง โรงเรียนในสังกัด 26 โรงเรียน 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 
ผอ.สพม.สหอท 1 ผอ.โรงเรียน 26 
รอง ผอ. สพม.สหอท 2 รอง ผอ.โรงเรียน 25 
ศึกษำนิเทศก์ 4 ครูผู้สอน 981 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) 30 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) 3 
ลูกจ้ำงประจ ำ 3 ลูกจ้ำงประจ ำ 28 
พนักงำนรำชกำร 2 พนักงำนรำชกำร 14 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 12 ลูกจ้ำงชั่วครำว 34 

รวม 54 รวม 1,111 
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 

 สรุปข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   

รำยกำร จ ำนวน หมำยเหตุ 
สถำนศึกษำ 26 แห่ง  
นักเรียน 18,335 คน  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครู 1,035 คน  
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 54 คน  
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำ 76 คน  

   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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 สรุปประเภทโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

จ าแนก 4 ประเภท ดังนี้ 
1. โรงเรียนโครงการพระราชด าริ กลุ่มรัชดาภิเษก 
2. โรงเรียนคุณภาพ 
3. โรงเรียนโครงการ Connext ED 
4. โรงเรียนทั่วไป 

ที ่ สหวิทยาเขต ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ประเภทโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
(10 มิ.ย. 65) 

1 พระนอนจักรสีห ์ พรหมบุรรีัชดำภเิษก สิงห์บุร ี คุณภำพ และโครงกำรพระรำชด ำริ 
กลุ่มรัชดำภิเษก 

176 

2 พระนอนจักรสีห ์ ท่ำช้ำงวิทยำคำร สิงห์บุร ี คุณภำพ 379 
3 พระนอนจักรสีห ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี คุณภำพ 2,833 
4 พระนอนจักรสีห ์ สิงหพำหุ (ประสำนมิตร

อุปถัมภ์) 
สิงห์บุร ี คุณภำพ และโครงกำร Connext ED 330 

5 พระนอนจักรสีห ์ หัวไผ่วิทยำคม สิงห์บุร ี คุณภำพ และโครงกำร Connext ED 74 
6 พระนอนจักรสีห ์ บ้ำนแป้งวิทยำ สิงห์บุร ี ทั่วไป 77 
7 ถิ่นวีรชน บำงระจันวิทยำ สิงห์บุร ี คุณภำพ และโครงกำร Connext ED 1,051 
8 ถิ่นวีรชน ศรีวินิตวิทยำคม สิงห์บุร ี คุณภำพ 173 
9 ถิ่นวีรชน อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี คุณภำพ 1,377 
10 ถิ่นวีรชน ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยำ สิงห์บุร ี คุณภำพ และโครงกำร Connext ED 219 
11 ถิ่นวีรชน ค่ำยบำงระจันวิทยำคม สิงห์บุร ี คุณภำพ และโครงกำร Connext ED 343 
12 ถิ่นวีรชน ทองเอนวิทยำ สิงห์บุร ี ทั่วไป 109 
13 อินทประมูล โพธิ์ทอง (จินดำมณี) อ่ำงทอง คุณภำพ 1,201 
14 อินทประมูล แสวงหำวิทยำคม อ่ำงทอง คุณภำพ 455 
15 อินทประมูล สำมโก้วิทยำคม อ่ำงทอง คุณภำพ 619 
16 อินทประมูล ริ้วหว้ำวิทยำคม อ่ำงทอง คุณภำพ และโครงกำร Connext ED 153 
17 อินทประมูล สตรีอ่ำงทอง อ่ำงทอง ทั่วไป 3,005 
18 อินทประมูล โพธิ์ทองพิทยำคม อ่ำงทอง ทั่วไป 77 
19 อินทประมูล ไผ่วงวิทยำ อ่ำงทอง ทั่วไป 89 
20 เจ้ำพระยำ ปำโมกข์วิทยำภมู ิ อ่ำงทอง คุณภำพ 596 
21 เจ้ำพระยำ โยธินบูรณะ อ่ำงทอง อ่ำงทอง คุณภำพ 120 
22 เจ้ำพระยำ บำงเสด็จวิทยำคม อ่ำงทอง คุณภำพ 189 
23 เจ้ำพระยำ รำชสถิตย์วิทยำ อ่ำงทอง คุณภำพ 214 
24 เจ้ำพระยำ วิเศษไชยชำญ (ตันติ

วิทยำภูมิ) 
อ่ำงทอง คุณภำพ 1,519 

25 เจ้ำพระยำ อ่ำงทองปัทมโรจน์
วิทยำคม 

อ่ำงทอง ทั่วไป 2,821 

26 เจ้ำพระยำ วิเศษชัยชำญวิทยำคม อ่ำงทอง ทั่วไป 136 
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 ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  

 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จ านวน

นักเรียน 

จ านวนผู้บริหาร 

และครู 

หมายเหตุ 

 จังหวัดสิงห์บุรี     

1 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี 1,377 คน 70 คน น าร่อง ระดับภาคกลาง 

เป็นจังหวัดน าร่อง 

2 โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม เมืองสิงห์บุรี 74 คน 11 คน  

3 โรงเรียนบำงระจันวิทยำ บำงระจัน 1,051 คน 54 คน 
 

4 โรงเรียนค่ำยบำงระจัน

วิทยำคม 

ค่ำยบำงระจัน 343 คน 20 คน 
 

5 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง 379 คน 24 คน 
 

6 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก พรหมบุรี 176 คน 12 คน 
 

 จังหวัดอ่างทอง     

1 โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติ

วิทยำภูมิ” 

วิเศษชัยชำญ 1,519 คน 75 คน น าร่องระดับจังหวัด 

2 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” โพธิ์ทอง 1,201 คน 55 คน 
 

3 โรงเรียนแสวงหำวิทยำคม แสวงหำ 455 คน 29 คน 
 

4 โรงเรียนป่ำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก 596 คน 38 คน 
 

5 โรงเรียนสำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ 619 คน 32 คน 
 

6 โรงเรียนรำชสถิตวิทยำ ไชโย 214 คน 15 คน 
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ผลการด าเนินงานระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2560 - 2564) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้รวบรวมข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำนที่    
ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้แยกประเด็นตำมนโยบำยและจุดเน้นของ สพฐ. แต่ละด้ำน ดังนี้ 
 
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 ข้อมูลด้านจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน) 
ปี

การศึกษา 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 

รวมทั้งสิ้น 
ม.ต้น ม.ปลาย รวม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

ปี 2560 4,190 3,036 7,226 6,627 4,805 11,432 18,658 
ปี 2561 4,119 2,875 6,994 6,566 4,679 11,245 18,239 
ปี 2562 3,906 2,861 6,767 6,259 4,444 10,703 17,470 
ปี 2563 3,998 2,954 6,952 6,374 4,675 11,049 18,001 
ปี 2564 4,011 3,055 7,066 6,244 4,817 11,061 18,127 

รวมทั้งสิ้น 20,224 14,781 35,005 32,070 23,420 55,490 90,495 
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2560-2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 

 
 
 จากตารางข้อมูล พบว่า แนวโน้มจ านวนนักเรียนในภาพรวมทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ตั้งแต่ปี 
2560 – 2564 อยู่ในระดับทรงตัว 
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 แนวโน้มประชากรวัยเรียน (อายุ 0-24 ปี) จ าแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2560 – 2570 (จังหวัด
สิงห์บุรี) 

ประชากรช่วงอายุ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ต่ ากว่า 3 ปี 5,889 5,755 5,611 5,474 5,345 5,225 5,112 5,007 4,905 4,805 4,706 
3-5 ปี (ก่อนประถม) 5,896 5,797 5,695 5,579 5,453 5,316 5,186 5,064 4,950 4,843 4,743 
6-11 ปี (ประถม) 12,794 12,556 12,283 12,057 11,909 11,949 11,741 11,507 11,264 11,013 10,757 
12-14 ปี (ม.ต้น) 7,209 7,100 7,061 6,974 6,769 6,336 6,194 6,157 6,302 6,207 6,101 
15-17 ปี (ม.ปลาย) 7,184 7,150 7,067 6,936 6,832 6,794 6,708 6,511 6,092 5,963 5,922 
18-21 ปี (อุดมศึกษา) 8,551 8,411 8,268 8,166 8,102 8,007 7,904 7,796 7,717 7,607 7,426 
22 ปีขึ้นไป 6,237 6,206 6,178 6,098 6,023 5,906 5,779 5,730 5,704 5,656 5,555 

ที่มำ : ข้อมูลประมำณกำรประชำกรวัยเรียน จำกส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำกำรศึกษำ 
 

• แนวโน้ม ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 12-14 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2566 - 2570 มีแนวโน้มทรงตัว 

• แนวโน้ม ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 15-17 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2566 - 2570 ลดลงอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

 แนวโน้มประชากรวัยเรียน (อายุ 0-24 ปี) จ าแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2560 – 2570 (จังหวัด
อ่างทอง) 

ประชากรช่วงอายุ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ต่ ากว่า 3 ปี 7,763 7,585 7,394 7,214 7,045 6,887 6,740 6,600 6,465 6,334 6,204 

3-5 ปี (ก่อนประถม) 7,901 7,767 7,631 7,477 7,307 7,124 6,949 6,785 6,633 6,490 6,356 

6-11 ปี (ประถม) 17,871 17,524 17,134 16,798 16,591 16,664 16,374 16,051 15,713 15,364 15,009 

12-14 ปี (ม.ต้น) 10,121 9,965 9,906 9,784 9,503 8,898 8,693 8,632 8,846 8,713 8,565 

15-17 ปี (ม.ปลาย) 10,143 10,096 9,983 9,798 9,649 9,592 9,473 9,198 8,609 8,420 8,359 

18-21 ปี (อุดมศึกษา) 11,494 11,306 11,114 10,977 10,892 10,764 10,624 10,480 10,373 10,225 9,976 

22 ปีขึ้นไป 8,257 8,209 8,173 8,068 7,966 7,813 7,643 7,584 7,548 7,482 7,347 
ที่มำ : ข้อมูลประมำณกำรประชำกรวัยเรียน จำกส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำกำรศึกษำ 
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12-14 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น) 15-17 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
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• แนวโน้ม ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 12-14 ปี จังหวัดอ่างทอง ปี 2566 - 2570 มีแนวโน้มทรงตัว 

• แนวโน้ม ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 15-17 ปี จังหวัดอ่างทอง ปี 2566 - 2570 ลดลงอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

 ข้อมูลด้านจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560 – 2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน) 

ปีการศึกษา 

จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด รวม
ทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
จังหวัดสิงห์บุรี 

ปี 2560 30 92 36 66 74 126     140 284 424 
ปี 2561 33 97 29 75 63 105     125 277 402 
ปี 2562 39 134 23 67 50 88 1   113 289 402 
ปี 2563 38 134 23 67 45 98 1   107 299 406 
ปี 2564 48 149 23 72 43 84     114 305 419 

จังหวัดอ่างทอง 
ปี 2560 67 198 37 84 84 157 2   190 439 629 
ปี 2561 75 177 37 109 77 134 2   191 420 611 
ปี 2562 102 213 30 89 72 116     204 418 622 
ปี 2563 91 203 44 86 65 125     200 414 614 
ปี 2564 108 215 40 87 59 121     207 423 630 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2560-2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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12-14 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น) 15-17 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
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 ข้อมูลจ านวนผู้บริหาร ครูที่จะเกษียณอีก 5 ปี ข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2565 - 2570 

ต าแหน่ง/ปี ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
รวม 

65 - 70 
รวม

ทั้งสิ้น 
สิงห์บุรี ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง   

ผอ.     1   1       1     1 3 1 4 
รอง ผอ.     1 1               1 1 2 3 
ครู 8 9 2 7 3 7 5 5 3 6 2   23 34 57 
รวม 8 9 4 8 4 7 5 5 4 6 2 2 27 37 64 

อ่างทอง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง   
ผอ. 2   3   2               7 0 7 
รอง ผอ. 1                       1 0 1 
ครู 8 10 7 11 5 7 5 10 5 9 3 7 33 54 87 
รวม 11 10 10 11 7 7 5 10 5 9 3 7 41 54 95 
รวมท้ังสิ้น 19 19 14 19 11 14 10 15 9 15 5 9 68 91 159 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.สหอท 
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• จากตารางข้อมูล พบว่า ตั้งแต่ปี 2565 – 2570 จังหวัดอ่างทอง มีผู้บริหารและครู เกษียณอายุ
ราชการ จ านวนมากกว่า จังหวัดสิงห์บุรี 
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2. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  4 ด้าน  
 

1. ด้านความปลอดภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565) 

• ข้อมูลการฉีดวัดซีน เด็กนักเรียน จังหวัดสิงห์บุรี (เข็ม 1 = 97.95% , เข็ม 2 = 95.80%) 

ที ่ โรงเรียน 
นร.

ทั้งหมด 
ประสงค์

รับ 
ไม่ประสงค์

รับ เข็ม1 
% เข็ม 

1 
เข็ม2 % เข็ม 2 

มากกว่า
เข็ม2 

1 สิงห์บุร ี 2,830 2,771 59 2,771 97.92 2,771 97.92 258 
2 สิงหพำห ุ(ประสำนมิตร) 312 305 7 305 97.76 305 97.76 7 
3 บำงระจันวิทยำ 1,047 1,029 18 1,029 98.28 987 94.27 0 
4 ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยำ 232 228 4 228 98.28 228 98.28 150 
5 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม 348 325 29 325 93.39 315 90.52 94 
6 พรหมบุรรีัชดำภเิษก 153 153 0 153 100.00 149 97.39 0 
7 บ้ำนแป้งวิทยำ 71 71 1 71 100.00 71 100.00 0 
8 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 375 370 0 370 98.67 370 98.67 0 
9 อินทร์บุร ี 1,385 1,368 17 1,368 98.77 1,368 98.77 395 
10 ทองเอนวิทยำ 113 108 5 108 95.58 108 95.58 0 
11 ศรีวินิตวิทยำคม 167 167 0 164 98.20 163 97.60 0 
12 หัวไผ่วิทยำคม 70 70 0 69 98.57 58 82.86 28 

 รวมท้ังสิ้น 7,103 6,965 140 6,961 97.95 6,893 95.80 932 
ที่มำ : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

• ข้อมูลการฉีดวัดซีน เด็กนักเรียน จังหวัดอ่างทอง (เข็ม 1 = 97.60% , เข็ม 2 = 97.01%) 

ที ่ โรงเรียน 
นร.

ทั้งหมด 
ประสงค์

รับ 
ไม่ประสงค์

รับ เข็ม1 
% เข็ม 

1 
เข็ม2 % เข็ม 2 

มากกว่า
เข็ม2 

1 อ่ำงทองปัทมโรจน์ 2,821 2,819 2 2,819 99.93 2,819 99.93 0 
2 สตรีอ่ำงทอง 2,981 2,978 3 2,978 99.90 2,978 99.90 0 
3 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 118 118 0 118 100.00 118 100.00 0 
4 รำชสถิตย์วิทยำ 201 196 4 196 97.51 196 97.51 0 
5 ปำโมกข์วิทยำภมู ิ 581 578 3 578 99.48 575 98.97 0 
6 บำงเสด็จวิทยำคม 205 196 9 196 95.61 196 95.61 0 
7 โพธิ์ทอง(จินดำมณี) 1,093 1,048 45 1,048 95.88 1,048 95.88 0 
8 โพธิ์ทองพิทยำคม 75 75 0 75 100.00 75 100.00 0 
9 แสวงหำวิทยำคม 461 455 15 455 98.70 440 95.44 0 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม 170 168 2 152 89.41 152 89.41 33 
11 วิเศษไชยชำญ (ตันตฯิ) 1,429 1,383 46 1,383 96.78 1,383 96.78 0 
12 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 118 117 1 117 99.15 117 99.15 0 
13 ไผ่วงวิทยำ 89 89 0 86 96.63 82 92.13 27 
14 สำมโก้วิทยำคม 579 571 8 564 97.41 564 97.41 47 
 รวมท้ังสิ้น 10,921 10,791 138 10,765 97.60 10,743 97.01 107 

ที่มำ : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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• ข้อมูลการฉีดวัดซีน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี (เข็ม 1 = 100.00% , เข็ม 2 = 
99.88% , เข็ม 3 = 70.26%) 

ที ่ โรงเรียน ครู
ทั้งหมด 

ประสงค์
รับ 

ไม่ประสงค์
รับ 

เข็ม1 % เขม็ 1 เข็ม2 % เขม็ 2 เข็ม3 % เขม็ 3 
มากกว่า
เข็ม3 

1 สิงห์บุร ี 189 189 0 189 100.00 189 100.00 129 68.25 4 
2 สิงหพำห ุ(ประสำนมิตร) 23 23 0 23 100.00 23 100.00 14 60.87 0 
3 บำงระจันวิทยำ 68 68 0 68 100.00 67 98.53 52 76.47 11 
4 ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยำ 30 30 0 30 100.00 30 100.00 14 46.67 0 
5 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม 30 30 0 30 100.00 30 100.00 28 93.33 0 
6 พรหมบุรรีัชดำภเิษก 19 19 0 19 100.00 19 100.00 10 52.63 1 
7 บ้ำนแป้งวิทยำ 14 14 0 14 100.00 14 100.00 13 92.86 1 
8 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 30 30 0 30 100.00 30 100.00 30 100.00 2 
9 อินทร์บุร ี 91 91 0 91 100.00 91 100.00 68 74.73 11 
10 ทองเอนวิทยำ 15 15 0 15 100.00 15 100.00 6 40.00 0 
11 ศรีวินิตวิทยำคม 18 18 0 18 100.00 18 100.00 8 44.44 0 
12 หัวไผ่วิทยำคม 14 14 0 14 100.00 14 100.00 13 92.86 1 

 รวมท้ังสิ้น 541 541 0 541 100.00 540 99.88 385 70.26 31 
ที่มำ : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 

• ข้อมูลการฉีดวัดซีน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอ่างทอง (เข็ม 1 = 99.52% , เข็ม 2 = 
99.46% , เข็ม 3 = 69.11%) 

ที ่ โรงเรียน ครู
ทั้งหมด 

ประสงค์
รับ 

ไม่ประสงค์
รับ 

เข็ม1 % เขม็ 1 เข็ม2 % เขม็ 2 เข็ม3 % เขม็ 3 
มากกว่า
เข็ม3 

1 อ่ำงทองปัทมโรจน์ 217 217 0 217 100.00 217 100.00 90 41.47 0 
2 สตรีอ่ำงทอง 225 225 0 225 100.00 223 99.11 115 51.11 0 
3 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 19 19 0 19 100.00 19 100.00 19 100.00 8 
4 รำชสถิตย์วิทยำ 17 17 0 17 100.00 17 100.00 15 88.24 3 
5 ปำโมกข์วิทยำภมู ิ 48 48 0 48 100.00 48 100.00 39 81.25 9 
6 บำงเสด็จวิทยำคม 16 16 0 16 100.00 16 100.00 5 31.25 1 
7 โพธิ์ทอง(จินดำมณี) 71 71 0 71 100.00 71 100.00 51 71.83 8 
8 โพธิ์ทองพิทยำคม 14 14 0 14 100.00 14 100.00 10 71.43 0 
9 แสวงหำวิทยำคม 37 37 0 37 100.00 37 100.00 27 72.97 2 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม 25 25 0 25 100.00 25 100.00 12 48.00 1 
11 วิเศษไชยชำญ (ตันตฯิ) 98 98 0 98 100.00 98 100.00 51 52.04 0 
12 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 16 16 0 16 100.00 16 100.00 16 100.00 1 
13 ไผ่วงวิทยำ 17 17 0 17 100.00 17 100.00 14 82.35 1 
14 สำมโก้วิทยำคม 45 44 1 42 93.33 42 93.33 34 75.56 4 

 รวมท้ังสิ้น 865 864 1 862 99.52 860 99.46 498 69.11 38 
ที่มำ : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

• ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2564 
กลุ่มอายุ/

การศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

นร. ประชากร % นร. ประชากร % นร. ประชากร % นร. ประชากร % นร. ประชากร % 

สิงห์บุร ี                               

12-14 ป ี

 ม.ต้น 
4,190 6,716 62.39 4,119 6,627 62.15 3,906 6,701 58.29 3,998 6,657 60.06 4,011 6,703 59.84 

15-17 ป ี

 ม.ปลาย 
3,036 6,682 45.44 2,875 6,692 42.96 2,861 6,739 42.45 2,954 6,716 43.98 3,055 6,628 46.09 

รวม 

ทั้งสิ้น 
7,226 13,398 53.93 6,994 13,319 52.51 6,767 13,440 50.35 6,952 13,373 51.99 7,066 13,331 53.00 

อ่างทอง                               

12-14 ป ี

 ม.ต้น 
6,627 9,466 70.01 6,566 9,383 69.98 6,259 9,287 67.40 6,374 9,253 68.89 6,244 9,196 67.90 

15-17 ป ี

 ม.ปลาย 
4,805 9,597 50.07 4,679 9,527 49.11 4,444 9,534 46.61 4,675 9,460 49.42 4,817 9,344 51.55 

รวม 

ทั้งสิ้น 
11,432 19,063 59.97 11,245 18,910 59.47 10,703 18,821 56.87 11,049 18,713 59.04 11,061 18,540 59.66 

ที่มำ : จ ำนวนนกัเรียน ของ สพม.สหอท เทียบกับ จ ำนวนประชำกรวยัเรียนของกระทรวงมหำดไทย 

 
จากตารางข้อมูลพบว่า  
 แนวโน้มประชำกรวัยเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง เมื่อ
พิจำรณำจ ำนวนนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระบบ เปรียบเทียบกับจ ำนวนประชำกรวัยเรียน พบว่ำ
สัดส่วนนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีแนวโน้มลดลง แตส่ัดส่วนนักเรียนต่อประชำกรวัย
เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
3. ด้านคุณภาพ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  
 ภำพรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม. 

สพม. – 
ประเทศ 

สพม.  
– สพฐ. 

ภาษาไทย 51.19 52.13 58.12 +6.93 +5.99 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 32.92 +1.81 +2.13 
คณิตศาสตร ์ 24.47 24.75 27.47 +3.00 +2.72 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 34.07 +2.62 +2.40 

เฉลี่ยรวม 34.56 34.84 38.14 +3.59 +3.31 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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จากตารางข้อมูลพบว่า ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 
และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกรำยวิชำ 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ภำพรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  
 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 48.04 54.48 54.87 56.43 58.12 +1.69 
ภาษาอังกฤษ 26.17 29.71 32.09 36.34 32.92 -3.42 
คณิตศาสตร์ 29.36 35.55 26.27 29.21 27.47 -1.74 
วิทยาศาสตร์ 32.03 28.34 29.69 31.27 34.07 +2.80 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 33.90 37.02 35.73 38.31 38.15 -0.16 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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จากตารางข้อมูลพบว่า 
 1. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 พบว่ำ  
  - ภำพรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 มีค่ำเฉลี่ยลดลง  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2563  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และ คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่ลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2563 
 2. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2560 รำยวิชำ พบว่ำ 
  - ภำษำไทย ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 58.12 
  - ภำษำอังกฤษ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 36.34 
  - คณิตศำสตร์ ปี 2561 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 35.55 
  - วิทยำศำสตร์ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 34.07 
  - เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 38.31 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  
 จ ำแนกตำมจังหวัด ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

 จังหวัดสิงห์บุรี 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  
 จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียน ในจังหวัดสิงห์บุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
โรงเรียนใน

จังหวัด
สิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
– ประเทศ 

จังหวัดสิงห์บุรี  
– สพฐ. 

ภาษาไทย 51.19 52.13 55.66 +4.47 +3.53 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 31.82 +0.71 +1.03 
คณิตศาสตร ์ 24.47 24.75 25.15 +0.68 +0.40 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 32.99 +1.54 +1.32 

เฉลี่ยรวม 34.56 34.84 36.41 +1.85 +1.57 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 
จากตารางข้อมูลพบว่า โรงเรียนในจังหว ัดสิงห์บุรี มีค ่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น พ ื้นฐำน 
(O-NET) ระดับชั้นม ัธยมศึกษำป ีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับประเทศ และ ระดับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ ื้นฐำน ทุกกล ุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2564 ของจังหวัดสิงห์บุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 44.81 50.37 52.04 56.40 55.66 -0.74 
ภาษาอังกฤษ 27.51 26.52 30.00 35.13 31.82 -3.31 
คณิตศาสตร์ 22.61 25.85 22.69 26.59 25.15 -1.44 
วิทยาศาสตร์ 30.13 33.72 27.54 30.32 32.99 +2.67 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 31.27 34.12 33.07 37.11 36.41 -0.70 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 
จากตารางข้อมูลพบว่า 
 1. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 
ของจังหวัดสิงห์บุรี ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 พบว่ำ  
  - ภำพรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 มีค่ำเฉลี่ยลดลง  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2563  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่
ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2563 
 2. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 
ของจังหวัดสิงห์บุรี ปีกำรศึกษำ 2564 – 2560 รำยวิชำ พบว่ำ 
  - ภำษำไทย ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 56.40 
  - ภำษำอังกฤษ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 35.13 
  - คณิตศำสตร์ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 26.59 
  - วิทยำศำสตร์ ปี 2561 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 33.72 
  - เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 37.11 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
 จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ย โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภาษาไทย 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศาสตร์ 

(x̅)  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่มสาระ 

1 โรงเรียนสิงห์บุรี 62.80 37.26 30.83 35.86 41.69 
2 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร 50.62 24.60 22.68 31.24 32.28 
3 โรงเรียนอินทร์บุรี 49.95 27.19 19.96 30.21 31.83 
4 โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 48.71 29.91 20.79 27.84 31.81 
5 โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม 49.22 26.14 19.86 31.39 31.65 
6 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก 46.31 26.80 20.64 30.42 31.04 
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ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภาษาไทย 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศาสตร์ 

(x̅)  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่มสาระ 

7 โรงเรียนบำงระจันวิทยำ 45.32 26.62 18.57 30.13 30.16 
8 โรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม 47.95 22.96 18.70 29.77 29.84 
9 โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ 41.34 27.34 20.94 27.44 29.26 
10 โรงเรียนทองเอนวิทยำ 42.79 23.96 19.63 29.23 28.90 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
  
 จังหวัดอ่างทอง 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  
 จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียน ในจังหวัดอ่างทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
โรงเรียนใน

จังหวัด
อ่างทอง 

จังหวัด
อ่างทอง – 
ประเทศ 

จังหวัด
อ่างทอง  
– สพฐ. 

ภาษาไทย 51.19 52.13 56.20 +5.01 +4.07 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 31.39 +0.28 +0.60 
คณิตศาสตร ์ 24.47 24.75 26.29 +1.82 +1.54 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 33.16 +1.17 +1.49 

เฉลี่ยรวม 34.56 34.84 36.76 +2.22 +1.92 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 
จากตารางข้อมูลพบว่า โรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง มีค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น 
พ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำของระดับประเทศ และ ระดับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2564 ของจังหวัดอ่างทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 44.68 49.78 50.88 56.12 56.20 +0.08 
ภาษาอังกฤษ 27.58 27.24 29.31 35.70 31.39 -4.31 
คณิตศาสตร์ 22.19 25.92 22.58 26.91 26.29 -0.62 
วิทยาศาสตร์ 30.56 33.06 28.25 31.08 33.16 +2.08 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 31.25 34.00 32.76 37.45 36.76 -0.69 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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จากตารางข้อมูลพบว่า 
 1. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 
ของจังหวัดอ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 พบว่ำ  
  - ภำพรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 มีค่ำเฉลี่ยลดลง  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2563  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และ คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่ลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2563 
 2. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 
ของจังหวัดสิงห์บุรี ปีกำรศึกษำ 2564 – 2560 รำยวิชำ พบว่ำ 
  - ภำษำไทย ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 56.20 
  - ภำษำอังกฤษ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 35.70 
  - คณิตศำสตร์ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 26.91 
  - วิทยำศำสตร์ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 33.16 
  - เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 37.45 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ย โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภาษาไทย 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศาสตร์ 

(x̅)  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่มสาระ 

1 โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง 66.23 40.40 36.79 39.84 45.81 
2 โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 59.27 32.45 27.72 33.97 38.35 
3 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 56.44 27.86 22.70 30.64 34.41 
4 โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ 54.70 26.23 22.19 33.01 34.03 
5 โรงเรียนไผ่วงวิทยำ 47.79 22.66 24.94 36.25 32.91 
6 โรงเรียนรำชสถิตย์วิทยำ 52.56 26.56 21.38 31.11 32.90 
7 โรงเรียนแสวงหำวิทยำคม 49.25 28.13 17.70 28.20 30.82 
8 โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม 47.10 24.88 18.91 25.93 29.20 
9 โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม 45.36 22.32 15.61 28.71 28.00 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564  
 ภำพรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม. 

สพม. – 
ประเทศ 

สพม.  
– สพฐ. 

ภาษาไทย 46.40 47.74 49.66 +3.26 +1.92 
สังคมศึกษา 36.87 37.45 39.29 +2.42 +1.84 
ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 26.28 +0.72 +0.45 
คณิตศาสตร ์ 21.28 21.83 22.50 +1.22 +0.67 
วิทยาศาสตร ์ 28.65 29.04 29.45 +0.80 +0.41 

เฉลี่ยรวม 31.75 32.38 33.44 +1.69 +1.06 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 

 
 

จากตารางข้อมูลพบว่า ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ ระดับประเทศ 
และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทุกรำยวิชำ 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 ภำพรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  
 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 50.11 47.07 42.20 44.84 49.66 +4.82 
สังคมศึกษา 34.35 34.99 35.67 35.57 39.29 +3.72 
ภาษาอังกฤษ 26.75 29.41 27.09 28.38 26.28 -2.10 
คณิตศาสตร์ 24.39 29.61 24.80 26.11 22.50 -3.61 
วิทยาศาสตร์ 29.11 30.17 28.98 32.59 29.45 -3.14 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 32.94 34.25 31.75 33.50 33.44 -0.06 
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ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 

 
 
จากตารางข้อมูลพบว่า 
 1. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 พบว่ำ  
  - ภำพรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 มีค่ำเฉลี่ยลดลง  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และสังคมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2563  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ย
ทีล่ดลงจำกปีกำรศึกษำ 2563 
 2. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2560 รำยวิชำ พบว่ำ 
  - ภำษำไทย ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 49.66 
  - สังคมศึกษำ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 39.29 
  - ภำษำอังกฤษ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 28.38 
  - คณิตศำสตร์ ปี 2561 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 29.61 
  - วิทยำศำสตร์ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 32.59 
  - เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ ปี 2561 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 34.25 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564  
 จ ำแนกตำมจังหวัด ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

 จังหวัดสิงห์บุรี 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564  
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 จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียน ในจังหวัดสิงห์บุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
โรงเรียนใน

จังหวัด
สิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
– ประเทศ 

จังหวัดสิงห์บุรี  
– สพฐ. 

ภาษาไทย 46.40 47.74 48.23 +1.83 +0.49 
สังคมศึกษา 36.87 37.45 38.03 +1.16 +0.58 
ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 25.91 +0.35 +0.08 
คณิตศาสตร ์ 21.28 21.83 20.94 -0.34 -0.34 
วิทยาศาสตร์ 28.65 29.04 28.39 -0.26 -0.26 

เฉลี่ยรวม 31.75 32.38 32.30 +0.55 -0.08 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 

จากตารางข้อมูลพบว่า โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี มีค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย สังคมศึกษำ และ
ภำษำอังกฤษ สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับประเทศ และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่วน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ และระดับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2564 ของจังหวัดสิงห์บุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 44.81 41.11 37.23 36.38 48.23 +11.85 

สังคมศึกษา 31.18 31.90 33.16 31.95 38.03 +6.08 

ภาษาอังกฤษ 21.33 24.49 22.81 22.30 25.91 +3.61 

คณิตศาสตร์ 18.32 21.22 18.77 19.77 20.94 +1.17 

วิทยาศาสตร์ 25.00 27.43 26.04 27.06 28.39 +1.33 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 28.13 29.23 27.60 27.49 32.30 +4.81 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 

จากตารางข้อมูลพบว่า 
 1. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ของจังหวัดสิงห์บุรี ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 พบว่ำ  
  - ภำพรวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 
มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2563  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2563 
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 2. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 
ของจังหวัดสิงห์บุรี ปีกำรศึกษำ 2564 – 2560 รำยวิชำ พบว่ำ 
  - ภำษำไทย ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 48.23 
  - สังคมศึกษำ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 38.03 
  - ภำษำอังกฤษ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 25.91 
  - คณิตศำสตร์ ปี 2561 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 21.22 
  - วิทยำศำสตร์ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 28.39 
  - เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 32.30 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
 จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ย โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภาษาไทย 

(x̅)  
สังคมศึกษา 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศาสตร์ 

(x̅)  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่มสาระ 

1 โรงเร ียนสงิห์บุร ี 61.13 42.32 34.04 28.87 33.09 39.89 
2 โรงเร ียนท่ำช ้ำงวิทยำคำร 52.83 39.63 28.82 20.83 30.53 34.52 
3 โรงเรียนอินทร์บุร ี 47.63 38.77 25.59 18.75 25.49 31.24 
4 โรงเร ียนบ้ำนแป ้งวิทยำ 49.66 37.18 21.45 21.63 26.22 31.22 
5 โรงเร ียนศรีศกัดิ์ส ุวรรณวิทยำ 44.31 37.90 22.45 18.60 28.47 30.34 
6 โรงเร ียนหัวไผ่วิทยำคม 40.53 38.38 19.55 12.50 27.27 27.64 
7 โรงเร ียนพรหมบุรรี ัชดำภิเษก 44.54 34.80 20.36 12.75 25.32 27.55 
8 โรงเร ียนบำงระจนัวิทยำ 39.73 34.62 21.16 16.57 25.27 27.47 
9 โรงเร ียนศรีวินิตวิทยำคม 41.60 36.58 19.00 13.68 25.81 27.33 
10 โรงเร ียนทองเอนวิทยำ 30.53 29.60 18.84 16.44 22.95 23.67 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 

 จังหวัดอ่างทอง 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564  
 จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียน ในจังหวัดอ่างทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
โรงเรียนใน

จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

– ประเทศ 
จังหวัดอ่างทอง  

– สพฐ. 
ภาษาไทย 46.40 47.74 51.93 +5.53 +4.19 
สังคมศึกษา 36.87 37.45 41.18 +4.31 +3.73 
ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 26.82 +1.26 +0.99 
คณิตศาสตร ์ 21.28 21.83 24.79 +3.51 +2.96 
วิทยาศาสตร ์ 28.65 29.04 31.15 +2.50 +2.11 

เฉลี่ยรวม 31.75 32.38 35.17 +3.42 +2.79 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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จากตารางข้อมูลพบว่า โรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง มีค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำของระดับประเทศ และระดับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2564 ของจังหวัดอ่างทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 45.04 40.09 36.49 41.07 51.93 +10.86 

สังคมศึกษา 31.19 32.15 32.58 33.28 41.18 +7.90 

ภาษาอังกฤษ 22.88 24.60 23.39 24.83 26.82 +1.99 

คณิตศาสตร์ 18.43 21.26 18.85 19.62 24.79 +5.17 

วิทยาศาสตร์ 26.39 27.33 26.96 29.23 31.15 +1.92 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 28.79 29.09 27.65 29.61 35.17 +5.56 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 

จากตารางข้อมูลพบว่า 
 1. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ของจังหวัดอ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 พบว่ำ  
  - ภำพรวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ปี
กำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2563 ในทุกวิชำ  
 2. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 
ของจังหวัดอ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2560 รำยวิชำ พบว่ำ 
  - ภำษำไทย ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 51.93 
  - สังคมศึกษำ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 41.18 
  - ภำษำอังกฤษ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 26.82 
  - คณิตศำสตร์ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 24.79 
  - วิทยำศำสตร์ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 31.15 
  - เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 35.17 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
 จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ย โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภาษาไทย 

(x̅)  
สังคมศึกษา 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศาสตร์ 

(x̅)  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่มสาระ 

1 โรงเร ียนสตรีอ่ำงทอง 63.03 48.20 40.83 39.51 39.99 46.31 
2 โรงเร ียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วทิยำคม 55.27 42.31 32.57 25.36 32.30 37.56 
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ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภาษาไทย 

(x̅)  
สังคมศึกษา 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศาสตร์ 

(x̅)  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่มสาระ 

3 โรงเร ียนรำชสถิตย์วิทยำ 55.03 42.58 23.26 21.67 41.67 36.84 
4 โรงเรียนวิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) 53.79 42.12 23.02 23.08 31.88 34.77 
5 โรงเร ียนสำมโก้วิทยำคม 53.38 39.05 22.99 24.49 32.16 34.41 
6 โรงเร ียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 51.08 41.16 21.75 19.92 27.57 32.29 
7 โรงเร ียนแสวงหำวิทยำคม 50.11 38.70 22.16 19.38 30.36 32.14 
8 โรงเร ียนปำโมกข ์วิทยำภูมิ 43.73 37.63 20.25 21.84 27.28 30.14 
9 โรงเร ียนริ้วหว้ำวิทยำคม 39.08 37.00 21.29 17.81 27.65 28.56 
10 โรงเร ียนโยธินบ ูรณะ อ่ำงทอง 42.66 37.25 20.40 16.56 23.85 28.14 
11 โรงเร ียนวิเศษช ัยชำญวิทยำคม 43.63 37.00 16.60 13.13 21.70 26.41 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 
4. ด้านประสิทธิภาพ 
 - ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ตำมตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 - ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
 - ผลกำรประเมิน ITA (Integrity and Transparency Asscessment) 
 - ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ของ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ผลการประเมินของ 

สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ผลกำรติดตำมและประเมินผล

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ และมำตรฐำน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ของ สพฐ. 

ระดับ ดีมำก ระดับ ดี ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ดีมำก ระดับ ดีเยี่ยม 

ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม

มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี

งบประมำณ (KRS : KPI 

Report System) 

ระดับ

มำตรฐำน 

ระดับต้อง

ปรับปรุง 

ระดับมำตรฐำน

ขั้นสูง 

ระดับ

มำตรฐำนขั้น

สูง 

ระดับมำตรฐำน

ขั้นสูง 
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ผลการประเมินของ 

สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ผลกำรประเมิน ITA (Integrity 

and Transparency 

Asscessment)  

ระดับ A  

คะแนนเฉลีย่ 

86.73 

ระดับ A  

คะแนนเฉลีย่ 

90.22 

ระดับ A  

คะแนนเฉลีย่ 

90.22 

ระดับ A  

คะแนนเฉลีย่ 

85.74 

ระดับ B  

คะแนนเฉลีย่ 80.73 

ผลกำรติดตำมและประเมินผล

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติรำชกำร ของ สพฐ. 

- - ผลกำรประเมิน

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

9 ตัวชี้วัด และไม่

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

5 ตัวชี้วัด 

ผลกำรประเมิน

ภำพรวมอยู่ใน

ระดับ 4.13    

ดีมำก 

ผลกำรประเมิน บรรลุ

ค่ำเป้ำหมำย 7 

ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ

ค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 

3 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุค่ำ

เป้ำหมำย ตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำร ของ สพฐ. 

    ตัวชี้วดั ที่ไมบ่รรลุค่า

เป้าหมาย จ านวน 5 

ตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดัที่ 22 ร้อยละ

ของผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น 

ได้รับกำรส่งเสริม

สมรรถนะที่จ ำเป็น

ด้ำนกำรรู้เร่ือง

คณิตศำสตร์ 

ตัวชี้วดัที่ 23 ร้อยละ

ของผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น 

ได้รับกำรส่งเสริม

สมรรถนะที่จ ำเป็น

ด้ำนกำรรู้เร่ือง

วิทยำศำสตร์ 

ตัวชี้วดัที่ 25 ร้อยละ

ของผู้เรียนที่มีทักษะ

ด้ำน Digital 

Literacy ในกำร

เรียนรู้ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วดัที่ 34 ร้อยละ

ของผู้เรียน มี ID 

plan และ Portfolio 

เพื่อกำรศึกษำต่อและ

กำรประกอบอำชพี 

ตัวชี้วดัที่ 52 รอ้ยละ

ของบุคลำกรในสังกัดที่

พัฒนำตนเองผ่ำนระบบ 

Digital Techology 

  ตัวชี้วดั ที่ไมบ่รรลุค่า

เป้าหมาย จ านวน 3 

ตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดัที่ 10 ร้อยละ

ของครูสอน

ภำษำอังกฤษใน

ระดับชั้นประถมศึกษำ

และมัธยมศึกษำได้รับ

กำรพัฒนำและยกระดับ

ควำมรู้ภำษำอังกฤษโดย

ใช้ระดับกำรพัฒนำ

ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 

ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วดัที่ 11 ร้อยละ

ของสถำนศึกษำที่สอน

ในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับ

กำรเตรียมควำมพร้อม 

ด้ำนกำรอำ่น 

คณิตศำสตร์ และ

วิทยำศำสตร์ ในกำร

ประเมินระดับนำนำชำติ

ตำมโครงกำร PISA 

ตัวชี้วดัที่ 15.3 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ

ปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรใน

ปีกำรศึกษำ 2563 ได้

ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำ

ปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 
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 โดยสรุปกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ยังรวมอ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำงมำกเกินไป และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
จำกภำคประชำชนยังไม่เพียงพอ มีปัญหำประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร ที่แม้จะมีสัดส่วนรำยจ่ำยด้ำนกำรศึกษำสูง 
แต่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับต่ ำ   
 จำกกฎหมำย ยุทธศำสตร์ แผน แนวโน้มสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เปลี่ยนไป ส่งผล
ให้แนวโน้มเด็กและเยำวชนที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคต ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน หน่วยงำนที่จัด
กำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกหน่วยงำน จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำตนเองให้อย่ำงน้อยที่สุดตอบสนองต่อ
แนวโน้มดังกล่ำว เพ่ือเด็กและเยำวชนที่เรียนอยู่ในสังกัด มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นเพียงพอจะเติบโต
เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่จะต้องสำมำรถสร้ำงผลิตภำพสูงต่อเศรษฐกิจไทยในอนำคต  
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้จัดท ำแบบสอบถำมกำรวิเครำะห์ SWOT 
สภำพแวดล้อมและศักยภำพ ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยจัดท ำ
เป็นแบบสอบถำมออนไลน์ (Google Form) “จ านวนรวม 58 ข้อ” เพ่ือสอบถำมไปยังกลุ่มเป้ำหมำยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในประเด็น ดังนี้ 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน (Weaknesses)  
 วิเครำะห์โดยใช้หลัก 2S 4M 
  - (Structure and Polity : S1) ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย   
  - (Products and Service : S2) ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร   
  - (Man : M1) ด้ำนบุคลำกร   
  - (Money : M2) ด้ำนกำรเงิน   
  - (Materials : M3) ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ อำคำรสถำนที่   
  - (Management : M4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats)  
 วิเครำะห์โดยใช้ STEP analysis 
   - Social & Cultural (สังคมและวัฒนธรรม) 
   - Technological (เทคโนโลยี) 
   - Economic (เศรษฐกิจ) 
  - Political and Legal (กำรเมืองและกฎหมำย) 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถำม  ประกอบด้วย  ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรฯสถำนศึกษำ, 
คณะครู, บุคลำกรทำงกำรศึกษำ, ผู้ปกครอง/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนักเรียน จ ำนวน 221 คน ผ่ำนเครื่องมือ
แบบสอบถำมออนไลน์ Google Forms และวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมทำงสถิติ SPSS ซึ่งผลจำกกำร
วิเครำะห์ดังกล่ำว ได้น ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถสรุปผลการวิเคราะห์ 
SWOT ได้ดังนี ้
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สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 
1. สพม. สหอท และสถำนศึกษำ มีนโยบำย/แผน 
และกลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของ สพฐ. 
2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร มีควำมรู้และ
สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
ท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ครู และบุคลำกร มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ด้ำนจิตวิทยำ ด้ำนกำรใช้สื่อได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีทักษะในกำรวัดและ
ประเมินผล 
4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
5. สพม. สหอท และสถำนศึกษำ มีภำคีเครือข่ำย
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่เข้มแข็ง สำมำรถ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี 
6. สพม. สหอท ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ นิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรของโรงเรียนได้
อย่ำงเหมำะสม 
7. สถำนศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
และภำยนอกท่ีมีประสิทธิภำพ 

1. สพม. สอหท และสถำนศึกษำ ยังไม่ได้
ปรับเปลี่ยนระบบกำรท ำงำน โดยกำรให้บริกำร
แบบดิจิทัลเท่ำที่ควร 
2. ผู้เรียนยังขำดสมรรถนะด้ำนกำรคิดข้ันสูง ด้ำน
นวัตกรรม และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
3. ผู้เรียนบำงส่วนขำดควำมม่ันใจ และขำดกำร
กล้ำแสดงออกเชิงสร้ำงสรรค์ 
4. ผู้เรียน ยังใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อควำม
บันเทิงและกำรสื่อสำรมำกกว่ำกำรเรียนรู้ และ
ผู้เรียนบำงส่วนยังขำดวินัยและควำมรับผิดชอบใน
กำรเรียน 
5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรบำงส่วน ขำดทักษะ
ด้ำนดิจิทัล และกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ กำรใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6. ครู และบุคลำกรมีภำระงำนอื่นที่นอกเหนือจำก
งำนสอนมำก ส่งผลให้ขำดขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
7. ครูรุ่นใหม่ขำดแรงจูงใจในควำมเป็นครูมือมือ
อำชีพ 
8. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุของ 
สถำนศึกษำ ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบบริหำรกำรเงิน บัญชีและพัสดุ 
9. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Big 
Data) ของ สพม. สหอท และสถำนศึกษำ ยังไม่
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อกำรวำงแผน
และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
1. ส่วนรำชกำร องค์กร ชุมชน ภำคีเครือข่ำยให้
กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่ สพม.สหอท 
และสถำนศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ ศูนย์ฝึก
อำชีพ ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย สำมำรถ
น ำไปใช้จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 
3. มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดี
งำมท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ ำถิ่น เป็นแบบอย่ำงได้ 
4. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ส่งผลต่อ
กำรสื่อสำรและกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำง
หลำกหลำยและรวดเร็ว 
5. นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ ส่งผล
ให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม 
6. รัฐบำลมีนโยบำยที่ส่งเสริมกำรปฏิรูปกำร
เรียนรู้ กำรส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ  
7. กฎหมำยทำงกำรศึกษำ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
8. มีเครือข่ำยเฝ้ำระวัง ติดตำม ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และสำมำรถ
แก้ปัญหำได้ทันกำรณ์ 

1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้โรงเรียนไม่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมวิสัยปกติ 
2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้ ผู้ปกครอง
บำงส่วนไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ ท ำให้ขำด
รำยได้ ส่งผลให้เด็กนักเรียนหลุดออกจำกระบบ
กำรศึกษำ 
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ค่ำครองชีพ
สูงขึ้น ประสบปัญหำภำวะทำงกำรเงิน ส่งผลให้
ขำดปัจจัยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
4. มีกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรระดับสูงบ่อยท ำให้
นโยบำยเปลี่ยนแปลงตำม 
5. นโยบำยก ำหนดโดยส่วนกลำง บำงครั้งไม่
สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
6. กำรศึกษำยังไม่สำมำรถสอนประชำชน ให้มี
ทัศนคติที่รังเกียจกำรทุจริต ต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ
ขำยเสียงได้จริง 
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ส่วนที่ 2  
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 
 กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นกำรศึกษำเพ่ือเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศ โดยมีเป้ำหมำย ให้
ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็น สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร  และท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่กำรเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำม
รับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภำคภูมิใจ ในควำมเป็นไทย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ ในระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “องค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมปลอดภัยจำกภัยภิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
โรคอุบัติใหม ่
 4. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 5. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ จรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพ 
 6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) และ
สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่องค์กรที่เป็นเลิศภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. มีนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 2. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค ทั่วถึง และเท่ำเทียม 
 3. ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ และภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
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 4. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับศักยภำพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะ จรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพ 
 6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 2. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกคน 
 3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 4. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ และภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิต 
เพ่ือสำมำรถด ำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่ำงถูกต้อง 
 2. ส่งเสริมกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้ได้รับ
ควำมปลอดภัยจำกภัยทั้ง 4 ด้ำน และพร้อมปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง  โดยเปิดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือ
แจ้งเหตุ เพ่ือสื่อสำรกับ สพท. โดยตรง รวมถึงกำรใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในกำรเฝ้ำระวังเชิงรุก และ
ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทั้งหน่วยงำนในสังกัดและภำยนอก ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที 
 3. สนับสนุนหรือประสำนกำรสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือให้อำคำรเรียนอำคำรประกอบของสถำนศึกษำเอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ และควำมปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4. ส่งเสริม และประสำนกำรสนับสนุนบุคลำกรด้ำนจิตวิทยำ และบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย เพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในกำรป้องกันและปรับตัว 
 6. ส่งเสริมให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย และจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร ด้ ำนควำม
ปลอดภัย ของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และจัดระบบควำมปลอดภัยในภำพรวมให้
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที ่
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โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมเสริมสร้ำงสุขภำวะและพลังใจนักเรียน ที่ประสบภัยคุกคำม
ทุกรูปแบบ 
2. กิจกรรมท ำโรงเรียนให้เป็นบ้ำน ครูให้เป็นพ่อแม่ เพ่ือนให้เป็นญำติมิตร
พ่ีน้อง 
3. กิจกรรมให้ควำมรู้ และตรวจเยี่ยมนักเรียน 
4. กิจกรรมประเมินสถำนศึกษำปลอดภัย 
5. กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจกฎจรำจร 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 11 

กลยุทธ์ที ่1 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม 
1. กิจกรรม To Be number one รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 
2. กิจกรรมค่ำยทักษะชีวิตต้ำนยำเสพติด 
3. กิจกรรมส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
4. กิจกรรมป้องกัน/ตรวจสุขภำพและสำรเสพติต 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 11 

กลยุทธ์ที ่1 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันภัยจากสื่อ Social 
กิจกรรม 
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรป้องกันภัยสื่อ Social ให้กับผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน (และสอดแทรกในกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน) 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 11 

กลยุทธ์ที ่1 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

ผู้เรียน ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ ได้รับ
กำรดูแลควำม
ปลอดภัยจำกภัยพิบัติ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในภัยแบบ
ต่ำง ๆ และสำมำรถด ำเนินชีวิต
วิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่ำง
ถูกต้อง 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

และภัยคุกคำมทุก
รูปแบบ รวมถึงกำร
จัดสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะ
ที่ด ี

1.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับ
กำรดูแลควำมปลอดภัยและ
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ ำ 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

1.3 ร้อยละของสถำนศึกษำจัด
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำ  

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
84 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
95 

1.4 ร้อยละของครู ผู้บริหำร 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
ควำมรู้และเข้ำใจ เรื่องภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติในพื้นที่ของ
สถำนศึกษำ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1.5 ร้อยละของสถำนศึกษำ มี
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค ทั่วถึง และเท่ำเทียม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนำระบบสำรสนเทศ และมีกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ ในกำรติดตำม ค้นหำนักเรียน เพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับสู่ระบบกำรศึกษำ หรือได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรมในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้กับผู้เรียนทุกคน ได้เข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำท่ีสนองต่อควำมสำมำรถพิเศษ ได้เต็มตำมศักยภำพ 
 4. ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ทักษะชีวิต ทักษะวิชำกำร 
และทักษะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นสำมำรถพ่ึงตนเองได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
ระดมทรัพยำกรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
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 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำถึงแพลตฟอร์มกำรจัดกำรเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรสอนที่มีคุณภำพ และกำรประเมินและพัฒนำผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล 
(Personalized learning) ส ำหรับผู้เรียน ทุกช่วงวัย 
 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร ในกำร
คัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษในกำรจัด
กำรศึกษำแบบเรียนรวมอย่ำงเป็นระบบ 
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนแกนน ำจัดกำรเรียนรวม (ผ่ำน
เกณฑ์ประเมินเป็นต้นแบบจัดกำรเรียนรวมที่ เป็นศูนย์บริกำรทำง
กำรศึกษำพิเศษ) 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศส ำหรับโรงเรียนที่จัด
กำรศึกษำเรียนรวม 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่2 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามาถทางพหุปัญญาของผู้เรียน 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมคัดกรองควำมสำมำรถนักเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถตำมควำมถนัดเป็นรำยบุคคล 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่2 

3 โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนำเครือข่ำย Internet เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
2. กิจกรรมจัดท ำข้อมูลเพื่อลดอัตรำกำรออกกลำงคัน 
3. กิจกรรมปลอด 0 ร มส. 
4. กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ (กำรระดม
ทรัพยำกร, กรรมกำรสถำนศึกษำ) 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่2 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

ผู้เรียนได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำง
เสมอภำค ทั่วถึง และ
เท่ำเทียม 

2.1 ร้อยละของเด็กออก
กลำงคัน เด็กตกหล่น กลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำ หรือได้รับ
กำรศึกษำด้วยรูปแบบที่
เหมำะสม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

2.2 ร้อยละกำรเข้ำเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นในเขตพ้ืนที่บริกำร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

ร้อยละ 
86 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
90 

2.3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มี
กำรติดตั้งระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่มี
คุณภำพ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำร
พัฒนำและส่งเสริม
ควำมสำมำรถพิเศษตำมควำม
ถนัด และควำมสำมำรถตำมพหุ
ปัญญำ (วัดผลจำกนักเรียนใน
ห้องเรียนพิเศษ 10 ประเภท, 
ทักษะส่วนบุคคลของเด็ก 
ทำงด้ำนวิชำกำรดนตรี กีฬำ 
ศิลปะ อ่ืนๆ) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 2.5 ร้อยละของผู้เรียนด้อย
โอกำส ที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำตำมศักยภำพของผู้เรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

2.6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่
ได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกร 
เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ
และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับศักยภำพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มี
สมรรถนะจรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพ  
 3. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) 
 แนวทางการพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนได้มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 มีควำมรู้ มีทักษะ
กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น กำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติ 
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล โดยครูออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรสอดคล้องตำมบริบทและวัฒนธรรม ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ 
 3. ส่งเสริมกำรศึกษำตำมขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ควำมถนัดและศักยภำพของแต่
ละบุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำร
พัฒนำประเทศ 
 4. พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมี
งำนท ำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของประเทศ 
 5. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น ำไปสู่ Digital Life & Learning  
 6. ส่งเสริมให้นักเรียนน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมำใช้ในชีวิตประจ ำวันและหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
(Startup) 
 7. บูรณำกำรกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพ หรือกำรมีงำนท ำตำมควำม
ต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 
 8. ส่งเสริมนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน 
 9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence Technology) มำเป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ท ำให้เกิดแนวคิด (Idea) ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 10. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนน ำเสนอนวัตกรรมของตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์ในกำรสื่อสำร
นวัตกรรมสู่สังคม คุณลักษณะจิตอำสำ และแบ่งปันนวัตกรรมกับบุคคลอ่ืน 
 
 



47 
 

 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ส่งเสริม และพัฒนำให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ อย่ำงต่อเนื่อง มี
จรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
 3. พัฒนำศักยภำพครูในด้ำนกำรวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ เป็นรำยบุคคล (Personal Learning) 
 4. สนับสนุนกำรพัฒนำระบบ และกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และระบบ
กำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรสอนงำนของครูพ่ีเลี้ยงในสถำนศึกษำ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลำง ในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 
 6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรทีน่ ำไปใช้กับกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
 7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรจัดท ำสื่อและนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 คุณภาพสถานศึกษา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 3. บูรณำกำรกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพ หรือกำรมีงำนท ำตำมควำม
ต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นกลไกควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำแกนน ำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบตำมหลักธรรมำภิบำล โดยใช้นวัตกรรมในกำร
ขับเคลื่อน 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมทดสอบทำงกำรศึกษำ (O-net) 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

2. กิจกรรม Smart Summer เติมเต็มควำมรู้ “โรงเรียนปิด กำรเรียนรู้ไม่
ปิด”  
3. กิจกรรม กำรขับเคลื่อนนโยบำย : วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ  
4. กิจกรรม ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระรำชจริยวัตร 
5. กิจกรรม พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ตำมนโยบำย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน” 
6. กิจกรรม สรรค์สำรปันประสบกำรณ์กำรอ่ำน 
7. กิจกรรม พัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนนวัตกรรมสู่นวัตกร ด้วยจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้ Steam education 
8. กิจกรรม กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวิถีประชาธิปไตย 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมสภำนักเรียนธรรมำภิบำล 
2. กิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ 
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะดนตรี/กีฬำ ของนักเรียน 
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 11 

กลยุทธ์ที ่3 

3 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา และแข่งขันความสามารถทาง
วิชาการ 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนทำงวิชำกำร (ประชุม เสวนำ) 
2. กิจกรรมน ำเสนอผลงำนและเวทีกำรแข่งขันของผู้ เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (กำรประกวด  กำรจัดนิทรรศกำร) 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่3 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์สาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมประชุมศูนย์สำระกำรเรียนรู้  
2. กิจกรรมจัดท ำคลังข้อสอบ (จัดตั้งศูนย์บริกำรวิชำกำร ของจังหวัด เพ่ือ
จัดท ำข้อสอบมำตรฐำนกลำงพ้ืนที่นวัตกรรม ใช้ในกำรวัดประเมินผล
ร่วมกัน) 
3. กิจกรรมค้นหำครูต้นแบบ (Best กำรจัดท ำสื่อกำรสอนสร้ำงสรรค์) 
(คลิป) 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
กิจกรรม 
1. กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรเชื่อมโยงสู่สมรรถนะและตอบสนอง
ต่อควำมถนัดและควำมสนใจ 
2. กำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
สู่สมรรถนะผู้เรียน และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 (รำยวิชำพ้ืนฐำน 
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 
3. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรประวัติศำสตร์โดยใช้ทักษะกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
4.  กำรพัฒนำสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ เสริมสร้ำงทักษะและพัฒนำ
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) 
กิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learningสู่กำรปฏิบัติจริงในระดับชั้น
เรียน 
6. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่3 

6 โครงการพัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะ
ฉลาดรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
กิจกรรม 
กำรพัฒนำควำมสำมำรถครูในด้ำนกำรสร้ำงข้อสอบวัดสมรรถนะฉลำดรู้
เรื่อง (Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่3 

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมกำรพัฒนำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงในกำร
พัฒนำงำน (PA) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ   
2. กิจกรรมจัดท ำข้อมูลควำมต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำให้มี
สมรรถนะด้ำนภำษำและควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล ทักษะภำษำอังกฤษ 
CEFR 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

3. กิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะด้ำนภำษำ
และควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล ทักษะภำษำอังกฤษ CEFR, ครูที่เข้ำรับกำร
พัฒนำในศูนย์ HCEC) 
4. กิจกรรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมควำม
ต้องกำรรำยบุคคล 
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
6. กิจกรรมพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

ผู้เรียนได้รับ
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
สอดคล้องกับ
ศักยภำพของผู้เรียน 
ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.2 ผลของคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำเพิม่ขึน้ 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำร
ส่งเสริมให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ
กำรพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

3.5 จ ำนวนสถำนศึกษำที่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมพหุปัญญำ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

3.6 ร้อยละของสถำนศึกษำ 
สังกัด สพฐ. ท่ีมีหลักสูตร
สถำนศึกษำที่ยืดหยุ่นตอบสนอง
ต่อควำมถนัด/ควำมสนใจของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เป็น
บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 

3.7 ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มี
สมรรถนะ
จรรยำบรรณ และ
มำตรฐำนวิชำชีพ 

3.8 จ ำนวนของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน ตำมข้อตกลงกำร
พัฒนำงำน (PA) เพื่อขอมี/ขอ
เลื่อนวิทยฐำนะ สูงขึ้น  

n/a คน 50 คน 100 
คน 

150 
คน 

200 
คน 

250 
คน 

3.9 ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่สอน
ภำษำอังกฤษ ได้รับกำรพัฒนำให้
มีสมรรถนะด้ำนภำษำและควำมรู้
พื้นฐำนด้ำนดิจิทัล (ทักษะ
ภำษำอังกฤษ CEFR , ครูท่ีเข้ำ
รับกำรพัฒนำในศูนย์ HCEC) 

n/a ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 3.10 ร้อยละของครแูละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ 
(Active learning) และ
จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.11 ร้อยละของครูผู้สอนจัดกำร
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำสมรรถนะ
ผู้เรียนแบบถักทอควำมรู้ ทักษะ 
เจตคติค่ำนิยม และคุณลักษณะ
ผู้เรียนเข้ำด้วยกัน ด้วยกำร
เรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
(Competency-Based 
Instruction) และกำรเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) ในทุก
ระดับกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่
เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำร
ประเมินให้กับครูผู้สอน ให้
สำมำรถสร้ำงและใช้เครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะควำมฉลำดรู้
ของผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน ด้ำน
วิทยำศำสตร์ และด้ำน

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

คณิตศำสตร์ในระดับชั้นเรียน 
เพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

สถำนศึกษำจัดกำร
ศึกษำเพ่ือบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน 
Sustainable 
Development 
Goals (SDGs) และ
สร้ำงเสริมคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.13 ร้อยละของสถำนศึกษำมี
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

n/a ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสมภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และมีระบบบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน เหมำะสมกับ
บริบทของพ้ืนที ่ 
 2. มีนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 การบริหารจัดการ 
 1. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำใช้ระบบข้อมูล กำรจัดกำรและรำยงำน (ปพ. Online /ระบบรำยงำนผลต่อ 
พระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวก / ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ/ สพท. /สพฐ. 
(นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ (อำคำร ครุภัณฑ์) 
 2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำใช้ระบบบริหำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพ้ืนฐำนที่ดีที่เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภำระ
งำนครู ลดควำมซ้ ำซ้อนของระบบงำน และกำรจัดเก็บข้อมูล 

3. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำน PMQA และส่งเสริมให้สถำนศึกษำมี
กำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมำตรฐำนอื่น ๆ 

4. เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกร 
5. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ 

Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้ำน 
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6. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรมและกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

7. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรของ
สถำนศึกษำ โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  

8. ส่งเสริมทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ สนับสนุนทรัพยำกร  
9. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จำกภำคส่วนต่ำง ๆ 
10. บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่องในกำรจัดกำรศึกษำ 
11. พัฒนำโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพำะโรงเรียนคุณภำพ

ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) และโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ 
 นวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 1. สนับสนุนกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ให้เป็นต้นแบบรองรับกำรเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเพ่ิม
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. สถำนศึกษำน ำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำตำม
บริบทพื้นท ี
 3. พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน รวมทั้ง
ด ำเนินกำรให้มีกำรขยำยผล 
 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 
กิจกรรม 
1.  กิจกรรมจัดท ำแผนขับเคลื่อนยกระดับโรงเรียนคุณภำพระดับ
มัธยมศึกษำ 
2. ยกระดับโรงเรียนคุณภำพตำมนโยบำยและจุดเน้น ของ สพฐ. และ
จุดเน้น สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง (ทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะกำร
ด ำรงชีวิต) 
3. กิจกรรมติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่4 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด 
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
กิจกรรม 
1 ประชุมชี้แจงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่4 



54 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

2. จัดท ำรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนำดเล็ก (ทักษะ
วิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต) 
3. กิจกรรมติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

3 โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับสู่ พ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ 
2. กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
3. กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมพร้อมของ
สถำนศึกษำ (พัฒนำห้องเรียนพิเศษ) 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่4 

4 โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้  Best Practice ในระดับเขตพื้ นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดประกวด Best Practice ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่4 

5 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
2. กิจกรรมพัฒนำกรรมกำรสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
3. กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล ( ITA 
online) 
4. กิจกรรมพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โปรแกรม AMSS++ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนครอบคลุมทั้ง 4 
ด้ำน และเชื่อมโยงกับ SMSS ของสถำนศึกษำ 
5. กิจกรรมประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6. กิจกรรมยกระดับคุณภำพมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. กิจกรรมขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ (จัดท ำแผนพัฒนำ 
แผนปฏิบัติกำร จัดตั้งงบประมำณ) 
8. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยใน 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่4 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ มีกำรน ำ
ข้อมูลสำรสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้บริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้หลักธรรมำภิ
บำล และมีระบบ
บริหำรจัดกำรที่ได้
มำตรฐำน เหมำะสม
กับบริบทของพ้ืนที่ 

4.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีผลกำรประเมิน
ตำมมำตรฐำนเขต เพิ่มขึ้น 

ระดับ 
ดีมำก 

ระดับ 
ดีมำก 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

4.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็น
ดิจิทัล  

ระบบ 
AMSS/ 
SMSS 

ใช้ระบบ
บริหำร
ครบทั้ง  
4 ด้ำน 

ใช้ระบบ
บริหำร
ครบทั้ง  
4 ด้ำน 

ใช้ระบบ
บริหำร
ครบทั้ง  
4 ด้ำน 

ใช้ระบบ
บริหำร
ครบทั้ง  
4 ด้ำน 

ใช้ระบบ
บริหำร
ครบทั้ง  
4 ด้ำน 

4.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มี
ผลกำรประเมิน ITA ในล ำดับที่
สูงขึ้น  

ระดับ B ระดับ 
A 

ระดับ 
A 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

4.4 ร้อยละของสถำนศึกษำมีผล
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีกำรใช้
จ่ำยเป็นไปตำมมำตรกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณของรัฐ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำที่มี
บุคลำกรตำมกรอบอัตรำก ำลังที่
ก ำหนด 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

มีนวัตกรรมกำรจัด
กำรศึกษำท่ี
สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

4.7 โรงเรียนมีนวัตกรรมที่
ส่งเสริมทักษะวิชำกำร ทักษะ
อำชีพ ทักษะชีวิต ทุกโรงเรียน  

ร้อยละ 80 ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

4.8 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีวิธีกำรส่งเสริม
นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร
แก่สถำนศึกษำ 

n/a 1 
รูปแบบ
วิธีกำร 

2 
รูปแบบ
วิธีกำร 

2 
รูปแบบ
วิธีกำร 

3 
รูปแบบ
วิธีกำร 

3 
รูปแบบ
วิธีกำร 
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ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัต ิ

 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ด้วยรูปแบบการบริหาร Smart 4H Model 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด้วยรูปแบบกำรบริหำร 
Smart 4H Model เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนา โดยได้เรียนเชิญคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใน ก.ต.ป.น. และคณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง ร่วมกันก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำจัดท ำแผนฯ ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1. S - Strategy (วำงแผน/กลยุทธ์) 
  ศึกษำวิเครำะห์เอกสำร บริบท และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  ผ่ำนกำรวำงแผนกลยุทธ์ โดยใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยใน (คณะท ำงำน, ผู้บริหำร, ข้ำรำชกำรครู) และบุคลำกรภำยนอก
ส ำนักงำน (ก.ต.ป.น.) โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ออกแบบและสร้ำง
เครื่องมือในกำรจัดท ำแผน โดยอ้ำงอิงเอกสำรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนแม่บท แผนในระดับต่ำง ๆ และบริบทที่เกี่ยวข้อง เป็นฐำนในกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กรใน
ระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ 
 2. M - Management (บริหำรจัดกำรที่ดีด้วยระบบเทคโนโลยี) 
  2.1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรจัดท ำ Time line ห้วง
ระยะเวลำของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือส ำหรับบริหำรกำรจัดท ำแผนฯ 
ให้เป็นไปตำม Time line ที่ก ำหนด 
  2.2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศมำช่วยในกำรจัดท ำแผนฯ โดยจัดท ำแบบสอบถำมออนไลน์ Google Form สอบถำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรรวบรวมข้อมูลและกำรแปลผลมีควำมถูกต้อง แม่นย ำ 
 3. A - Attainable (บรรลุเป้ำหมำยได้) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท แผนใน
ระดับต่ำง ๆ และบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ด ำเนินกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ แนวทำงกำร
พัฒนำ ตัวชี้วัด โครงกำร ที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของพ้ืนที่  เพ่ือให้ตอบสนองต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ตำมแผนฯ ที่ก ำหนด และ
ครอบคลุมภำรกิจกำรด ำเนินงำนทั้ง 4 ด้ำน  
  H1 ด้ำนนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
  H2 ด้ำนบุคลำกรดี (High Quality Personals : HQP) 
  H3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
  H4 องค์กรคุณภำพ (High Quality Organization : HQO) 
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 4. R - Reflection (ไตร่ตรองสะท้อนคิด) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น (ร่ำง) 
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่ำนกำรประชุม Zoom Meeting, กำรประชุมคณะกรรมกำร 
ก.ต.ป.น., กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือสะท้อนควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
น ำมำปรับปรุงเป็นแผนฯ ให้เกิดควำมครอบคลุม ชัดเจน และสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
 5. T - Time Targeted (พัฒนำ ทันก ำหนดเวลำ) 
  5.1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ด ำเนินกำรจัดส่ง (ร่ำง) 
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนในสังกัดได้ทันก ำหนดเวลำ 
  5.2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง แปลงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือน าไปใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
  5.3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผล
กำรใช้แผนฯ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้หรือไม่ 
  5.4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้สอดรับกับสภำพบริบทและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ด้วยค่ำนิยมองค์
องค์กร “STCI” (จิตบริกำร ทีมงำนมำตรฐำน ประสำนควำมร่วมมือ ยึดถือควำมสุจริต) 
  S : Service Mind =  จิตบริกำร 
  T : Team Work  =  ทีมงำนมำตรฐำน 
  C : Collaboration =  ประสำนควำมร่วมมือ 
  I  : Integrity  =  ยึดถือควำมสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรจัดท ำแผน กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำร
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงโดยมี
เป้ำหมำยในปี พ.ศ.2570 โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
(ฉบับปรับปรุง) และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จึงก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรแผนสู่กำร
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัดทุกระดับ ในควำมเป็นมำและควำม
เชื่อมโยงของแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง กับนโยบำยและแผนที่ส ำคัญอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน 
 2. เน้นย้ ำให้ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ทั้งในระดับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญในกำรพิจำรณำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดนโยบำย แผน  
และกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
 3. บูรณำกำรแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 ของหน่วยงำน เพ่ือ
น ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรและโครงกำรที่เป็นรูปธรรม ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 
2570 
 4. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน โดยผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง อย่ำง
เป็นระบบ โดยเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนจริงกับเป้ำหมำยของโครงกำรที่ก ำหนดในแผนฯ 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง มีเงื่อนไขควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 1. ควำมต่อเนื่องด้ำนนโยบำยทุกระดับ 
 2. กลุ่ม/หน่วยงำน และสถำนศึกษำ ในสังกัดมีแผนและกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ ระยะ 5 ปี ดังกล่ำว โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก ำหนดเวลำที่เหมำะสม 
 3. กำรได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหำรจัดกำรอย่ำง
ต่อเนื่องและครอบคลุมภำรกิจ และน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนทรัพยำกรดังกล่ำว 
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 4. กำรด ำเนินกำรของกลุ่ม/หน่วยงำน และสถำนศึกษำ ในสังกัดเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น ให้หน่วยงำน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหำรทุกระดับต้องให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำร
จัดกำร กำรติดตำม กำรประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนและกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 5. กำรสร้ำงและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเป็นระบบทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนภำคเอกชน องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนและขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบกำรสร้ำงและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ชัดเจน 
 6. กลุ่ม/หน่วยงำน และสถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ด ำเนินกำรตำมบทบำท ดังนี้ 
  6.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมถึงสถำนศึกษำในสังกัด ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี ดังกล่ำว 
  6.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี ดังกล่ำว ไปพิจำรณำจัดท ำ
หรือปรับเปลี่ยนแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  6.3 สถำนศึกษำ น ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี ประกอบกำรจัดท ำหรือปรับเปลี่ยนแผน
ต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ ให้เกิดควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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กฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้อง 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้มีกำรประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษำยน 2560 ซ่ึง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ มีบทบัญญัติไว้ใน มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำ
เป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคที่หนึ่ง เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 
 รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งอย่ำงน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำร
จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ด้วย 
 กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ ตำมควำม
ถนัดของตนและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
วรรคสำม รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ ตำมควำมถนัดของตน 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดค ำนิยำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมำยถึง 
กำรศึกษำระดับก่อนอุดมศึกษำ และก ำหนดในมำตรำ 10 กำรจัดกำรศึกษำ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกำส
เสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย 
 กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม กำรสื่อสำร
และกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพหรือบุคคลซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลด้อย
โอกำส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ 
 กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และให้บุคคล
ดังกล่ำวมีสิทธิได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมสำมำรถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมำะสม โดยค ำนึง ถึง
ควำมสำมำรถของบุคคลนั้น 
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ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 ได้ก ำหนดนิยำมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี เป็นกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) (ถ้ำมี) 
ระดับประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่ำ และให้
หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณำ
กำรกัน ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐทุก
หน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ 
คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย ควำมอยู่
ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้ กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึง
กำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรพัฒนำประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
พัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วม ของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” 
ซ่ึงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 2) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) 
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้ำทำยส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ 
แม้ว่ำกำรเข้ำถึงระบบบริกำรสำธำรณะ กำรศึกษำ บริกำรสำธำรณสุข โครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ และกำรคุ้มครอง
ทำงสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีควำมครอบคลุมเพ่ิมมำกข้ึน แต่ยังคงมีปัญหำเรื่องคุณภำพกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำน
แตกต่ำงกันระหว่ำงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสำเหตุหลักที่ท ำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในหลำยมิติ  
ขณะที่ปัญหำด้ำนควำมยำกจนยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศให้ประชำชนมีรำยได้
สูงขึ้นและแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงยั่งยืน ขณะเดียวกัน กำรวำงกลยุทธ์ระยะยำวในกำรฟื้นฟู กำรใช้ และกำร
รักษำทรัพยำกรอย่ำงบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำประเทศที่ผ่ำนมำยังขำดควำมชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหำกำรใช้อย่ำงสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่ำงรวดเร็ว 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ทรัพยำกรมนุษย์ เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่ เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศ ที่พัฒนำแล้วที่
ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมี กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยจ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อน กำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็ม
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ศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะ
ที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็น
คนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัด
ของตนเอง” 
 ดังนั้น เพ่ือให้ทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสำมำรถได้รับกำรพัฒนำและยกระดับได้เต็ม
ศักยภำพและเหมำะสม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ จึงได้ก ำหนด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้งกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและ
ยกระดับกำรพัฒนำ ที่ให้ควำมส ำคัญท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของกำรพัฒนำทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภำพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วย กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับกำรปฏิรูปที่ส ำคัญ ทั้งในส่วนของกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้คนมีควำมดีอยู่ใน ‘วิถี’ กำรด ำเนินชีวิต และมีจิตส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่น่ำอยู่ และมีกำรปฏิรูปกำร
เรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำร
เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิ ตเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้
สำมำรถก ำกับ กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำม
ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย ตลอดจนพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุ
ปัญญำแต่ละประเภท 
 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ สำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรก ำหนดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติขึ้นเพ่ือให้
เห็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนขึ้น 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 
ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมมั่นคง 2) กำรต่ำงประเทศ 3) กำรพัฒนำกำรเกษตร 4) 
อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 5) กำรท่องเที่ยว 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมยุคใหม่ 9) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 12) กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ 13) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 14) ศักยภำพกำรกีฬำ 15) พลังทำงสังคม 16) เศรษฐกิจ
ฐำนรำก 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้ง
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ระบบ 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 22) 
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ 23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ปัจจุบัน โครงสร้ำงประชำกรไทยก ำลังเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลง อย่ำงสมบูรณ์
ในช่วงปี 2564 ซึ่งท ำให้ประชำกรวัยแรงงำนจะมีจ ำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
ศักยภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศในระยะยำว นอกจำกนี้ อัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมของประชำกรไทย
ในปี 2561 อยู่ที่ 1.58 ซึ่งต่ ำกว่ำระดับทดแทน นอกจำกนี้ กลุ่มวัยต่ำง ๆ ยังคงมีปัญหำ และควำมท้ำทำยในแต่ละ
กลุ่ม อำทิ โภชนำกำรในกลุ่มเด็กปฐมวัย ควำมสำมำรถทำงเชำว์ปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น 
ผลิตภำพแรงงำนต่ ำในกลุ่มวัยแรงงำน และปัญหำสุขภำพ ของกลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดย
จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพ่ือให้สำมำรถเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนำและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มี
พัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็น ในโลก
อนำคต สำมำรถใช้ภำษำไทยได้ดี มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ รวมทั้งอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัย
รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนำเทคโนโลยี
ระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง” 
 ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่สำมำรถพัฒนำตนและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคม กำรพัฒนำคน เชิงคุณภำพในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ เพ่ือสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
ศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม ในแต่ละช่วงวัย และควำมสำมำรถใน
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ แผนแม่บทประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต ได้ก ำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนำและยกระดับทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็ม
ศักยภำพและเหมำะสม ดังนี้ 1) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 2) 
กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3) กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) กำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพวัยแรงงำน 5) กำรส่งเสริมศักยภำพ วัยผู้สูงอำยุ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 ในช่วงที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำคนไทยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำสูงขึ้น โดยมีจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ย ของ
ประชำกรวัยแรงงำนอำยุ 15 - 59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.4 ปี ในปี 2559 แต่ใน
ภำพรวมคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำ เมื่อพิจำรณำคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐำน ในปี 2560 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ ร้อยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA ที่
อยู่ในระดับต่ ำกว่ำอีกหลำยประเทศที่มีระดับกำรพัฒนำใกล้เคียงกัน เนื่องจำกข้อจ ำกัดที่ส ำคัญของกำรศึกษำไทย 
ทั้งปัญหำเรื่องหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้น กำรท่องจ ำท ำให้ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปัจจัย
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและครูที่มีคุณภำพ ยังกระจำยไม่ทั่วถึงโดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ำงไกล ขณะที่ใน
ระดับอำชีวศึกษำยังมีเด็กที่สนใจเรียนต่อสำยอำชีพ ในสัดส่วนที่น้อย ส่วนระดับอุดมศึกษำพบว่ำ มีกำรเปิด
หลักสูตรโดยไม่ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดงำน บัณฑิตที่จบออกมำบำงส่วนยังมีปัญหำคุณภำพ 
 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรออกแบบ
ระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกำรสร้ำงระบบ
กำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ อีกทั้งยังให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำม
พหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถต่อยอด กำรประกอบ
อำชีพได้อย่ำงมั่นคง รวมถึงกำรพัฒนำกลไกกำรท ำงำนในลักษณะกำรรวมตัวของกลุ่ม ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษใน
หลำกสำขำวิชำ ในกำรรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำเพ่ือพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพ และควำมเข้มแข็งของประเทศ 
 ดังนั้น แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่
เน้นทั้งกำรแก้ไขปัญหำในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ทั้ง
กำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำผู้เรียน ให้สำมำรถก ำกับกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
คนไทยตำมพหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ รวมถึงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถต่อ
ยอดกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 1) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) กำรตระหนักถึง พหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ จัดท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร และขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 
โดยกำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่บัญญัติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกัน เพ่ือ
ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งนี้ กำรปฏิรูปประเทศ ต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้ำน 
ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำน
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เศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12) ด้ำนกำรศึกษำ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำมีแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) กำรปฏิรูปกลไก และระบบกำรผลิตและพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน 4) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ ที่
เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน 5) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบ
ธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำง
ยั่งยืน 
 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี กำรด ำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ให้ด ำเนินกำร
ตรำกฎหมำยเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และ
พัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง 
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมใน
กำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพครูให้มีกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียน
สำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัดและปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดย
สอดคล้องกันทั้งในระดับชำติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 261 ก ำหนดให้กำรปฏิรูป
ตำมมำตรำ 258 จ. ด้ำนกำรศึกษำมีคณะกรรมกำร ที่มีควำมเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด ำเนิน
กำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำย ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 
 นอกจำกนี้ กำรปฏิรูปกำรศึกษำยังเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุ ตำม
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในด้ำนต่ำงๆ เนื่องด้วยกำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำจึงเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินกำร ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ทุกด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ด้ำนควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำค
ของสังคม และด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้ 
ปัญหำและควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ปัญหำของระบบกำรศึกษำของไทย มีควำมซับซ้อนสูง 
คุณภำพของกำรศึกษำต่ ำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำสูง ปัญหำของระบบกำรศึกษำ เป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อ
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ยังไม่มีประสิทธิภำพ กำร
ก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำของภำครัฐในด้ำนธรรมำภิบำล เป็นอุปสรรคส ำคัญที่บั่นทอน
ประสิทธิผลของกำรน ำประเด็นกำรปฏิรูปกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงบริบท ของประเทศและของโลกก ำลัง
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
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 จำกปัญหำและควำมท้ำทำยของระบบกำรศึกษำของไทยที่ได้วิเครำะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือกำรปฏิรูป
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ข้อเสนอจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะในภูมิภำคต่ำงๆ เวทีทำงวิชำกำร มำ
ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ท ำให้แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ
นี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูป 4 ด้ำน 1) ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (Enhance quality 
of education) 2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ (Reduce disparity in education) 3) มุ่งควำมเป็นเลิศและ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and competitiveness) 4) ปรับปรุง
ระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ิมควำมคล่องตัว ในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำร
จัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล (Improve Efficiency, agility and good governance) โดยได้ก ำหนด
แผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 7 เรื่อง 1) กำรปฏิรูป ระบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยล ำดับรอง 2) กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน 3) กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 4) กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และ
พัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 5) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 6) กำรปรับโครงสร้ำง ของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำร ปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 7) กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำร
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
 
แผนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
 กำรปฏิรูปกำรศึกษำ มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และ
ปฏิรูประบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และตอบโจทย์กำร
พัฒนำของโลกอนำคต โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่
จ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวินัย มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มี
ควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุม ทั้งกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กำรปฏิรูปกลไก
และระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน จัดกำรศึกษำในระดับ
อำชีวศึกษำโดยใช้ระบบทวิภำคีหรือระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรจ้ำงงำน และ
กำรสร้ำงงำน และกำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำร
พัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน น ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนกำรขับเคลื่อนที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรเร่งผลักดันร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทำงสังคมและ
สื่อ ในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป และควำมเป็นเจ้ำของของร่วมใน
เป้ำหมำยและควำมส ำเร็จ ของกำรปฏิรูปของประชำชน กำรกระจำยอ ำนำจสู่สถำนศึกษำ และกำรทดลองน ำร่อง
กิจกรรมปฏิรูป ที่เก่ียวข้องกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องต่อบริบทพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน กำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Big Data for Education) ให้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำร
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บริหำรจัดกำรศึกษำ ติดตำม เฝ้ำระวังเด็กไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรช่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที 
รวมถึงกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรำยบุคคลให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพและควำมสนใจ ของ
ผู้เรียนกำรเปลี่ยนโลกทัศน์ทำงกำรศึกษำของสำธำรณชนในกำรสื่อสำร ปลูกฝัง พัฒนำวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่ำนิยม 
ทัศนคติควำมคำดหวังต่อระบบกำรศึกษำที่มุ่งเน้นไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำอิงฐำนสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและ
นักเรียนมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กำรก ำหนดหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักในกำร
ติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนจำกเจ้ำภำพหลักในแต่ละกิจกรรม และรำยงำนผล กำรด ำเนินงำนตำมแผน
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำดังกล่ำว ได้ค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 54 ที่บัญญัติให้มีกำรด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับ 
กำรศึกษำเป็นเวลำ 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และ มำตรำ 258 จ (4) ที่
ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำเด็กเล็ก กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำร
พัฒนำครู และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง ทรัพยำกรมนุษย์ที่เน้นกำรปฏิรูปกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กำรพัฒนำ และส่งเสริมพหุปัญญำที่หลำกหลำย กำร
พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคมที่ให้ควำมส ำคัญกับ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ กำร
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำทักษะอำชีพ กำรรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
รวมถึงได้ค้ำนึงถึงประเด็นปัญหำด้ำนกำรศึกษำของประเทศทั้งด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร
ศึกษำ ปัญหำของระบบกำรศึกษำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รวมถึง
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ นอกจำกนี้ ยังได้ค ำนึงถึงสถำนกำรณ์และบริบทกำรเปลี่ ยนแปลงที่ส่งผลต่อกำร
จัดกำรศึกษำที่ส ำคัญ อำทิสถำนกำรณ์ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ช่วยให้มีกำรสื่อสำรไร้พรมแดน
และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งควำมรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลำ และบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ของประชำกรทั่วโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญควำมท้ำทำยกับวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้
กำรศึกษำของประเทศสำมำรถรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำและตอบโจทย์กำรพัฒนำของโลก
อนำคต 
 ทั้งนี้ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 5 กิจกรรม โดย
พิจำรณำควำมเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 
ซึ่งประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น 131 กิจกรรม ซึ่งหน่วยงำนรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรบำง
กิจกรรมไปแล้ว ส ำหรับกิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรมที่ก ำหนดใหม่และแผนงำนเดิมยังมุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ในกำร
แข่งขันของประเทศ 
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 มิติด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของไทยในภำพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรพิจำรณำจำกดัชนี
กำรพัฒนำมนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) แสดง
ให้เห็นว่ำกำรพัฒนำดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรยกระดับสุขภำวะ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ และระดับรำยได้
ที่เพ่ิมข้ึน อย่ำงไรก็ดี มิติด้ำนคุณภำพของทุนมนุษย์ยังคงเป็นช่องว่ำงของปัญหำในกำรพัฒนำของไทยมำโดยตลอด 
โดยเฉพำะปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ และกำรขำดแคลนทักษะแรงงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขอตลำด
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 1) คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถโดยรวมเพิ่มขึ้น  บรรลุตำมเป้ำหมำย ของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มศักยภำพทั้งทักษะด้ำนภำษำ ด้ำนกำรเจริญเติบโต ของ
ร่ำงกำย และกำรปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตำมล ำดับ คนไทย
สำมำรถเข้ำถึงและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ิมขึ้น โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 47.5 
(29.8 ล้ำนคน) ในปี 2559 เป็นร้อยละ 77.8 (49.7 ล้ำนคน) ในปี 2563 
 2) ทักษะทางด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของคนไทยมีแนวโน้มลดลง  โดยสัดส่วน
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรอ่ำนหำควำมรู้มีแนวโน้มลงลงอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 29.80 ในปี 2560 เป็น ร้อยละ 
11.69 ในปี 2563 อีกท้ัง คะแนนผลสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) ของเด็กไทย 
ซึ่งเป็นกำรทดสอบควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำนยังลดลงจำก 409 คะแนน ในปี 2558 เหลือ 393 คะแนน ในปี 2561 
และจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนในระบบทวิภำคีมีแนวโน้มลดลง ในทิศทำงเดียวกัน 
 3) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของคนไทยอยู่ในระดับต่ า จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้นพ้ืนฐำน
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำนักเรียนไทยมีผลคะแนนค่ำเฉลี่ย ต่ ำกว่ำเกณฑ์ในทุกวิชำ 
ทั้งภำษำไทย (49.07 คะแนน) ภำษำอังกฤษ (34.42 คะแนน) คณิตศำสตร์ (32.90 คะแนน) และวิทยำศำสตร์ 
(35.55 คะแนน) และผลคะแนนสอบ PISA ด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ อันเป็นทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
21 ยังอยู่ในระดับต่ ำกว่ำหลำยประเทศ โดยผลคะแนน มีแนวโน้มลดลง จำกอันดับที่ 50 จำก 79 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ ในปี 2555 เป็นอันดับที่ 66 ในปี 2561 
 4) ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นช้าและมีข้อจ ากัดในการผลิตแรงงานให้มีสมรรถนะตรงกับ ความ
ต้องการของตลาด โดยกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนที่ผ่ำนมำของไทยยังเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ เนื่องจำกข้อจ ำกัด ในด้ำน
กำรพัฒนำทักษะของแรงงำน แรงงำนไทยส่วนมำกยังมีระดับกำรศึกษำต่ ำ โดยพบว่ำแรงงำนร้ อยละ 42.1 ไม่มี
กำรศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกินระดับประถมศึกษำ ขณะที่อีกร้อยละ 34.5 ส ำเร็จกำรศึกษำเพียงระดับ
มัธยมศึกษำ และมีแรงงำนส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เพียงร้อยละ 22.5 น ำมำซึ่งปัญหำ กำรขำดแคลน
ทักษะแรงงำนที่สอดคล้องกับภำคกำรผลิตเป้ำหมำยและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงในตลำดแรงงำน เกิดควำมไม่
สอดคล้องระหว่ำงควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและคุณภำพของแรงงำน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล จำกกำรขำดควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงระบบกำรศึกษำในกำรออกแบบหลักสูตรเพ่ือผลิตผู้ที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้มีทักษะฝีมือตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้แนวโน้ม ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วส่งผลให้ควำมต้องกำรทักษะแรงงำนเปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อพิจำรณำจำกดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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ระดับโลก (GCI) ในส่วนของตัวชี้วัดด้ำนทักษะ พบว่ำอันดับควำมสำมำรถปรับตัวลดลงจำกอันดับที่ 66 ในปี 2561 
– 2562 เป็นอันดับที่ 73 จำก 141 ประเทศท่ัวโลก หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภำคอำเซียนในปี 2562 – 2563 อีกทั้ง
ยังมีแนวโน้มของเด็กและเยำวชนที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ท ำงำนใด ๆ เพ่ิมสูงขึ้น ท ำให้ศักยภำพของเยำวชนกลุ่มนี้
ไม่ได้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์และไม้ได้รับกำรพัฒนำ 
ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป 
 แนวทำงส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ควบคู่กับกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงมีจริยธรรม 
มีวิจำรณญำณและเท่ำทัน โดยมุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรยกระดับคนไทยให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็น
ในโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ตลอดจนสอดรับกับ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ซึ่ง
ก ำลังคนที่มีสมรรถนะสูงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเงื่อนไขส ำคัญของกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสำขำ
กำรผลิตหลักและสำขำกำรผลิตใหม่ ๆ ในอนำคตที่จะเกิดขึ้น และจะยังคงเป็นประเด็นกำรพัฒนำที่ประเทศไทย
ต้องมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ในระยะยำวเพ่ือให้ก ำลังคนของไทยมีควำมยืดหยุ่นพร้อม
รับกำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับตลำดแรงงำนและกระแสกำรพัฒนำที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำได้
อย่ำงเท่ำทัน โดยภำคธุรกิจในประเทศไทย มีกำรปรับตัวขององค์กรและแผนกำรด ำเนินธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลำดแรงงำน จำกควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงทักษะของ
แรงงำนกับทักษะที่ต้องใช้ในกำรท ำงำน โดยเฉพำะทักษะที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง อำจน ำไปสู่กำรขำด
แคลนแรงงำนทักษะ ในขณะที่แรงงำนระดับล่ำง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงทักษะที่เหมำะสมอย่ำง
เพียงพอจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และจักรกลมำกขึ้น ประกอบกับประเทศไทยก ำลังมุ่งหน้ำสู่กำรเป็น “สังคมสูง
วัยระดับสุดยอด” ภำยในปี 2577 เมื่อมีสัดส่วนของประชำกรสูงวัยสูงถึงร้อยละ 28.1 ของประชำกรทั้งหมด ซึ่ง
กำรที่ประเทศไทยมีโครงสร้ำงประชำกรเป็นสังคมสูงวัย และมีสัดส่วนวัยแรงงำนลดลงนั้น หำกไม่มีกำรปรับใช้
เทคโนโลยี อย่ำงเหมำะสมจะท ำให้อัตรำส่วนพ่ึงพิงของผู้สูงอำยุต่อวัยแรงงำนและภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของ
ผู้สูงอำยุเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ภำครัฐจ ำเป็นต้องพิจำรณำกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยให้เต็มตำมศักยภำพ โดยเฉพำะใน
กลุ่มผู้สูงวัยที่มีสุขภำพดี ให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองและช่วยเหลือสังคมได้อย่ำงสมศักดิ์ศรี นอกจำกนี้ ก ำลังแรงงำนที่
ลดลงอำจส่งผลให้เกิดกำรพ่ึงพำแรงงำนข้ำมชำติมำกขึ้น จนน ำไปสู่กำรขยำยตัว ของกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนทั้ง
ภำยในและระหว่ำงประเทศ ซึ่งจะท ำให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไป สู่กำรเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด 
 
เป้าหมายการพัฒนา หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง ตอบโจทย์ การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต มุ่ง
ตอบสนองเป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 จ ำนวน 2 เป้ำหมำย ได้แก่ กำร
พัฒนำคนส ำหรับยุคใหม่ โดยกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ กำรพัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิต เป้ำหมำย สำมำรถสร้ำงงำนอนำคต และสร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ
ที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม 
ด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งกำรพัฒนำระบบนิเวศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนำทำงเลือกใน
กำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียนในระบบกำรศึกษำปกติ 
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 นอกจำกนี้ หมุดหมำยที่ 12 ยังมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติใน 3 ด้ำน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ในประเด็นเป้ำหมำย ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข็งขันสูงขึ้น 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ในประเด็นเป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ 
พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อ กำรพัฒนำคนตลอด
ช่วงชีวิต และด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็นเป้ำหมำย สร้ำงควำมเป็นธรรมและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ และกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำ
มำเป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจ ำเป็น ส ำหรับโลกยุค
ใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐำนของทั้ง 3 วิชำในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยำวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบัณฑิตฐำนสมรรถนะเพ่ิม
เป็นร้อยละ 30 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ผลิตภำพแรงงำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 1.6 จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติลดลงร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ยำกจนต่อป ี
 เป้าหมายที่ 2 ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตเป้ำหมำย และ
สำมำรถสร้ำงงำนอนำคต 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสภำเศรษฐกิจโลก 6 ด้ำนทักษะ คะแนน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 กำรจัดอันดับในด้ำนบุคลำกรผู้มีควำมสำมำรถสถำบันกำรศึกษำ ด้ำนกำร
บริหำรธุรกิจมีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จ ำนวนและมูลค่ำของธุรกิจสตำร์ทอัพเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที่ 3 ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 กำรประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนำนำชำติ ของคนไทยในทุกด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้ำรับกำรประเมิน 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชำกรอำยุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท ำงำน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่
เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 
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กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนำผู้เรียนระดับพ้ืนฐำนให้มีควำมตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะที่
จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน โดย กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่กำร
ปฏิบัติ 

(1) กำรแก้ไขภำวะกำรถดถอยของควำมรู้ในวัยเรียน 
(2) กำรพัฒนำระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ 
(3) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 
(4) กำรปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
(5) กำรกระจำยอ ำนำจ 
(6) กำรส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(7) ผู้มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับโอกำสและเข้ำถึงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 
2562 รวม 12 นโยบำยหลัก และ 12 นโยบำยเร่งด่วน ซึ่งภำรกิจกระทรวงศึกษำธิกำรมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 10 
นโยบำยหลัก 5 นโยบำยเร่งด่วน ดังนี้ 
 1. นโยบำยหลัก 10 ประกำร 
  1.1 นโยบำยหลักท่ี 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ โดยมี 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ คือ 
   1.1.1 สืบสำน รักษำ ต่อยอดศำสตร์พระรำชำและโครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักส ำคัญในกำรบ ำบัดทุกข์ และบ ำรุงสุขให้ประชำชน และพัฒนำ
ประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.2 สร้ำงควำมตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจ เพ่ือประชำชน ตลอดจนพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์ 
  1.2 นโยบำยหลักที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุข
ของประเทศ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 
   1.2.1) ปลูกจิตส ำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีควำมเป็นชำติไทย กำรมีจิตสำธำรณะและ
กำรมีส่วนร่วมท ำประโยชน์ให้ประเทศ รักษำผลประโยชน์ของชำติ ควำมสำมัคคีปรองดองและควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่ำงกันของประชำชน โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติหลักคิดที่ถูกต้อง สร้ำง
ค่ำนิยม “ประเทศไทยส ำคัญที่สุด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติกำของสังคม ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน และ
ภำยนอกสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
   1.2.2) แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยกำรให้ควำมรู้เยำวชนถึงภัย     
ยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟูดูแล รักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข 
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  1.3 นโยบำยหลักที่ 3 กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญ คือ 
   1.3.1 ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ควำมซื่อสัตย์ 
กำรมีวินัย เคำรพกฎหมำย มีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วน โดยส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม และ
ชุมชนเป็นฐำนในกำรบ่มเพำะ 
   1.3.2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศ 
เพ่ือนบ้ำน ยอมรับและเคำรพในประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์และชำวต่ำงชำติ  ที่มีควำมหลำกหลำยใน
ลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศควบคู่กับกำรส่งเสริม สร้ำงสรรค์งำน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อกำรเป็น ส่วนหนึ่งของประชำคมโลก 
  1.4 นโยบำยหลักที่ 4 กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
ดังนี้ 
   1.4.1 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง 
ๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรแสวงหำโอกำสทำงกำรค้ำ กำรลงทุน องค์ควำมรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภำพใน
ภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก อำทิ ยุโรป ตะวันออกกลำง เอเชียใต้ และสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจในสำขำที่ผู้ประกอบกำร
ไทยมีศักยภำพ ส่งเสริมควำมร่วมมือ ทำงวัฒนธรรมของไทยด้วยกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ที่กว้ำงขวำงมำกขึ้นในเวทีโลก 
  1.5 นโยบำยหลักที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย  
   1.5.1 พัฒนำภำคเกษตร  
    1)  พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่น ใหม่  โดยเ พ่ิมทักษะกำร
ประกอบกำรและพัฒนำควำมเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพำะด้ำน
กำรตลำด กำรค้ำออนไลน์ระบบบัญชีเพ่ือขยำยฐำนกำรผลิตและฐำนกำรตลำดของสถำบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งกำรพัฒนำ เกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือกำรพัฒนำภำคเกษตร
ได้อย่ำงมั่นคงต่อไปในอนำคต  
    2) ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร เพ่ือยกระดับรำยได้และ
คุณภำพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรที่มีมูลค่ำเพ่ิมและโอกำสทำงเศรษฐกิจ อำทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภำพ และเกษตรแปรรูป เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีใน
กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ให้ได้คุณภำพ มำตรฐำนและควำมปลอดภัย 
   1.5.2 พัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว 
    1) ส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนำ
เครือข่ำยวิสำหกิจให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และ
กำรพัฒนำเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ รวมทั้งพัฒนำ ทักษะและองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และ
สถำบันกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในกำรพัฒนำและท ำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มำกข้ึน อำทิ กำร
พัฒนำยุวมัคคุเทศก์ 
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  1.6 นโยบำยหลักที่ 6 กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค มีแนวทำง
กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญดังนี้ 
   1.6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของเอเชีย พัฒนำ
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่อง   
   1.6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะน่ำอยู่ทั่วประเทศ 
  1.7 นโยบำยหลักที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   1.7.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    1) จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกำส
พัฒนำตำมศักยภำพ ยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำ ศักยภำพ
ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำง มีคุณภำพ 
    2) ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำ ที่หลำกหลำยของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทำงท่ีชัดเจน 
   1.7.2 พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
    1) ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะ และอำชีพของคนทุก
ช่วงวัยส ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำ ให้ทันสมัย มีกำรน ำเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้
ผ่ำนประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียน 21 กำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก กำรผลิต
และพัฒนำครูที่น ำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้สร้ำง
วินัย กระตุ้น และสร้ำง แรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้
มำกขึ้น ควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร 
    2) จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง
ในส่วนฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับควำมต้องกำรของประเทศในอนำคต  
และเป็นผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
และภำษำที่สำมท่ีสำมำรถสื่อสำร และแสวงหำควำมรู้ได้มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
    3) วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ โดยสร้ำงเครือข่ำย
กำรท ำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูป และบูรณำกำรระบบกำรเรียนกำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ ให้
เอ้ือต่อกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับใน
เวที กำรค้ำโลก ส่งเสริมกระบวนกำรกำรท ำงำนของภำครัฐ และภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเชื่อมโยง
ระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและยกระดับงำนวิจัยสู่กำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
   1.7.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
    1) มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำ
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แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่
สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็น รวมถึงจัดให้มี
ระบบฐำนข้อมูล เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำง 
หน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    2) พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลำกหลำย เพ่ือ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำร
เรียนรู้ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่
สังคมสูงวัย 
    3) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยจัดกำรศึกษำกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำดเล็ก
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
กำรศึกษำในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหำหนี้สินทำง
กำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และทบทวนรูปแบบกำรให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำท่ีเหมำะสม 
    4) พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้มี
ระบบที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ 
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในอนำคต 
    5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย และอุดมกำรณ์ที่
ถูกต้องของคนในชำติหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเคำรพกฎหมำย และกติกำ
ของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและ มีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้
เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ 
    6) จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน และทักษะอำชีพของคนทุก
ช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ เป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำร
เรียนเก็บหน่วยกิตของวิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ เรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำหรือท ำงำนไป
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พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถ
พัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต 
  1.8 นโยบำยหลักที่ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม สร้ำงหลักประกัน
ทำงสังคมที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ กำรมีงำนท ำที่เหมำะสมกับประชำกรทุกกลุ่ม มีกำรลงทุนทำงสังคม
แบบมุ่งเป้ำหมำย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสโดยตรง สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ผ่ำนกลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
รวมถึงคุ้มครองแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับควำมปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรท ำงำน ได้รับ
รำยได้สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่กำรด ำรงชีพ  
  1.9 นโยบำยหลักที่ 10 กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
   1) ปกป้อง รักษำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับเยำวชน ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน 
   2) แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชน ในกำรรับมือและปรับตัวเพ่ือลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
   3) แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริมและ
ให้ควำมรู้ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ กำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ กำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง เพ่ือ
ลดปริมำณและต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้งพัฒนำ
โรงงำนก ำจัดขยะและของเสียอันตรำยที่ได้มำตรฐำน 
  1.10 นโยบำยหลักที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   1.10.1 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนำให้
ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมำะสมกับบริบทของ
ประเทศ รวมทั้งจัดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่วยงำนและภำรกิจงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
   1.10.2 ป รับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำร
ประกอบธุรกิจและด ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนกำร พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ำง
ทันทีและทุกเวลำ 
   1.10.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีระบบกำร
วิเครำะห์และแบ่งปันข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ในระบบ
บริกำรประชำชนที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคลมำกขึ้น 
   1.10.4 เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ โดยหน่วยงำนของรัฐในทุกระดับ ต้องเปิดเผย
และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกันเอง และระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับประชำชน 
   1.10.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำง ควำมเชื่อมั่น 
ศรัทธำ และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำร
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ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิดให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติ และเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับ
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะ และควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน 
   1.10.6 พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะ และกำร
ตรวจสอบภำครัฐ โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำรบริหำรรำชกำรข้ันพื้นฐำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
   1.10.8 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย เพ่ือเอ้ือต่อกำรท ำธุรกิจและกำรใช้ ชีวิตประจ ำวัน 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย กฎหมำย กฎ และระเบียบ
ต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้สำมำรถสนับสนุนและเอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศและเท่ำทัน
กับ กำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ 
   1.10 นโยบำยหลักที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนกำรยุติธรรมแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้ งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 2. นโยบำยเร่งด่วน 5 ประกำร  
  2.1 นโยบำยเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต โดยต่อยอด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมือง
อัจฉริยะ และกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัย กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำด
ย่อมและชุมชน ในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและตลำดโลก ผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกำรใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ในกำรให้บริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำทำงไกล กำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
พร้อมทั้งส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์เพื่อเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต 
  2.2 นโยบำยเร่งด่วนที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม 
คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียน ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต ำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำค
ธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบใน
เชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูล
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ ำเป็น
ในกำรด ำเนินชีวิต 
  2.3 นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมือง 
และฝ่ำยรำชกำรประจ ำ โดยเร่งรัดกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ไปกับมำตรกำร ทำงกฎหมำยเมื่อพบ
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ผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและ
เข้มงวด และเร่งรัดด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้ภำครัฐปลอด
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรปอ้งกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  2.4 นโยบำยเร่งด่วนที่ 9 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดน
ภำคใต้ โดยเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน สร้ำง
โอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำรยอมรับของสังคมส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟ้ืนฟูและเร่งสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้อง กับ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ เร่งรัดกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ จำกควำมไม่สงบ 
รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นกำรแก้ไข ปัญหำภำยในของประเทศ
ด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล 
  2.5 นโยบำยเร่งด่วนที่ 10 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน โดยมุ่งสู่ควำมเป็นรัฐบำล
ดิจิทัล ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ ปรับปรุงระบบกำรอนุมัติ และ
อนุญำตของทำงรำชกำรที่ส ำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกเกินควำมจ ำเป็น ลดข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำ
อุปสรรคต่อกำรท ำธุรกิจและกำรด ำรงชีวิตของประชำชน แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรค
ต่อกำรพัฒนำประเทศ ผ่ำนกำรทดลองใช้มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และขับเคลื่อนกำร
ให้บริกำรในทิศทำงท่ีตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs 

 (1) เป้าหมายที่ (Goal) 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำ
เทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote lifelong learning opportunities for all) 
 (2) เป้าหมายย่อย (Target) กระทรวงศึกษำธิกำรรับผิดชอบ 8 เป้ำหมำยย่อย (Target) ดังนี้ 
   เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 : สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภำยในปี พ.ศ. 2573  
   เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 : สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล 
และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ เพ่ือให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ภำยในปี 2573  
 เป้ำหมำยย่อยที่ 4.4 เพ่ิมจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทำงด้ำน
เทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำรภำยในปี 2573  
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 เป้ำหมำยย่อยที่ 4.5 ขจัดควำมเหลี่อมล้ ำทำงเพศด้ำนกำรศึกษำและสร้ำงหลักประกันว่ำกลุ่มที่
เปรำะบำงซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม ภำยในปี 
พ.ศ. 2573  
 เป้ำหมำยย่อยที่ 4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชำยและหญิง 
สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณได้ ภำยในปี 2573  
 เป้ำหมำยย่อยที่ 4.7 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  และกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุข และไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็น
พลเมืองของโลก และควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและกำรมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ภำยในปี 2573  
 เป้ำหมำยย่อยที่ 4.A สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิกำร 
และเพศภำวะ และให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
ส ำหรับทุกคน  
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและรัฐก ำลังพัฒนำที่
เป็นเกำะขนำดเล็ก ภำยในปี 2573 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำส
และควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำ
ก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้
ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัต เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับ
ดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำย ของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึง
โอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียม ทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) 
ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมี
ยุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคน
ทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคม แห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนด ประเด็นกำรพัฒนำไว้ 23 ประเด็น 
มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับกำรศึกษำโดยเฉพำะ คือ ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และ
ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
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(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน์ 
 ภำยในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ ำเป็น 
พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่  
 พันธกิจ 

1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
2. สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

 3. ผลิต พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพก ำลังคนที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และควำมต้องกำรของประเทศ  

4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ สังคม หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ปลูกฝังค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
สำมำรถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ได้ตำมสถำนกำรณ์ 
 2. ผู้เรียนและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำทักษะ สมรรถนะวิชำชีพ ตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มีทักษะที่จ ำเป็นในโลกยุคใหม่ 
ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และได้รับกำรส่งเสริม
ให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 5. มีผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำ สังคม หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
 6. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย มีหลักประกันในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำคและเหมำะสม 
 7. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง มีควำมตระหนักในกำรด ำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 8. ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและทันสมัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล  
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(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 วิสัยทัศน์ 
 สร้ำงคุณภำพผู้เรียน สู่สังคมอนำคต อย่ำงยั่งยืน 
 พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 2. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีควำมปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

4. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. เพ่ิมโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

และเท่ำเทียม 
6. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนองทิศ

ทำงกำรพัฒนำประเทศ 
7. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
8. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital 

Technology) 
เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่อย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่เสมอภำค มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือให้
ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัย 4 ด้ำน 
ได้แก่ ภัยจำกควำมรุนแรง ภัยจำกอุบัติเหตุ ภัยจำกกำรละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำง
กำยและจิตใจ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 

6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
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 ประเด็นกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วิสัยทัศน์ 
 แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรมำตรฐำน อำหำรปลอดภัย กำรท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ สังคมเป็นสุข 
 ประเด็นการพัฒนา 
 1 พัฒนำสู่เมืองเกษตรมำตรฐำนและอำหำรปลอดภัยแบบครบวงจร 
 2. พัฒนำศักยภำพและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 3. พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 
 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนภำคเกษตรและบริหำรจัดกำร ดิน น้ ำอย่ำงเป็นระบบ 
 2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถำบันเกษตรกรด้วยหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และยกระดับคุณภำพสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมกำรแปรรูป และพัฒนำบรรจุภัณฑ์สินค้ำเกษตรให้ทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกล 
 5. เพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัยให้หลำกหลำยช่องทำง 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
 2. พัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยว และสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำดเชิงรุกด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
 1. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกมิติ (ด้ำนรำยได้ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ) 
 2. พัฒนำปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะให้เชื่อมโยงทั้งระบบ 
 3. ยกระดับกำรศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำพลังงำ
ทดแทน/พลังงำนทำงเลือก 
 5. พัฒนำระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 ตัวช้ีวัด 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 
1. ร้อยละของรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรที่เพ่ิมข้ึน  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
1. ร้อยละรำยได้จำกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
1.ร้อยละจ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับกำรช่วยเหลือ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย TPMAP                                                            
2. ร้อยละของจ ำนวนคดีอำญำที่สำมำรถจับกุมได้  
3. ร้อยละคดีอำญำที่ลดลง (ต่อประชำกรแสนคน)  
4. ร้อยละปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้อง  
5. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ผ่ำนค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ o - net เพ่ิมข้ึน 

 
(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วิสัยทัศน์ 
 อ่ำงทองเมืองน่ำอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชำชนมีควำมสุข 
 ประเด็นการพัฒนา 
 1. พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

2. พัฒนำสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ มำตรฐำนสำกล 
3. กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

 แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

2. พัฒนำคุณภำพชีวิต 

3. ส่งเสริมควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และพลังงำนอย่ำงมีส่วนร่วม 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพ่ือกำรเกษตร 

2. พัฒนำศักยภำพเกษตรกร/และผู้ประกอบกำรภำคกำรเกษตร 

3. ยกระดับคุณภำพสินค้ำกำรเกษตรและกำรแปรรูป 

4. พัฒนำช่องทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
2. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว 
3. พัฒนำผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเพื่อกำรท่องเที่ยว 
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4. พัฒนำช่องทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 
1. อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่โรคเบำหวำนลดลง (ลดลงร้อยละ 5 จำกปีที่ผ่ำนมำ) 
2. อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่โรคควำมดันโลหิตสูงลดลง (ลดลงร้อยละ 2.5 จำกปีที่ผ่ำนมำ) 
3. อัตรำคดีอำชญำกรรมต่อประชำกรแสนคน  
4. รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
1. มูลค่ำเพ่ิมสำขำเกษตรจังหวัดอ่ำงทอง (รำคำประจ ำปี) (ร้อยละ) 
2. มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว(เพ่ิมข้ึน) (ร้อยละ) 
 

นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) แถลงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเมื่อครำว
เข้ำรับต ำแหน่งอย่ำงเป็นทำงกำร เมือวันที่ 29 มีนำคม 2564 ภำยใต้รูปแบบกำรท ำงำน “ควำมเชื่อมั่น ไว้วำงใจ” 
หรือ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบกำรท ำงำนที่จะท ำให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชำชน
ไว้วำงใจในกำรท ำงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  

T        ย่อมำจำก Transparency (ควำมโปร่งใส) 
R        ย่อมำจำก Responsibility (ควำมรับผิดชอบ) 
U        ย่อมำจำก Unity (ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
S        ย่อมำจำก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำ) 
T        ย่อมำจำก Technology (เทคโนโลยี) 
1. นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ  

  1.1) กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบท
สังคมไทย 
  1.2) กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน  
  1.3) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ(NDLP) และ
กำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชำติที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง
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ผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ  
  1.4) กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัด
เป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำรและ
กำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มี
ควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
  1.5) กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำร
ประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  
  1.6) กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและสร้ำง
โอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง  
  1.7) กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ
เป็น กำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำ
และกำรอำชีพโดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิต และกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพในสำขำ
ที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได ้
  1.8) กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไป
เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ  
  1.9) กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
กำรศึกษำ ระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้  
  1.10) กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล  
   1.11) กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
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   1.12) กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 2. วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิด
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (Online) มำกขึ้น ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรเตรียมผู้เรียนไทยให้มี
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นควำมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) และควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำและปัญหำควำม
เหลื่อมล้ ำของโอกำสในกำรศึกษำ จึงก ำหนดเป็นวำระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้  
  2.1) เรื่องควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุขและได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำม
ปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัย
อันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม  
  2.2) หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร  
  2.3) Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวม
กำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
แท้จริง  
  2.4) ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศท้ังใน ปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
  2.5) พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
  2.6) กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็มตำม
ศักยภำพตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย  
  2.7) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำร ศึกษำให้ผู้ที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ำ
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญยิ่ง
ในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
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ประเทศ ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 และแผนอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนโอกำส ด้ำนคุณภำพ และด้ำนประสิทธิ ภำพ 
และก ำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ได้แก่ 
 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
  1.1 พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้ำงระบบและกลไก 
ในกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกโรคภัยต่ำง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
  1.2 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้ำนโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยกำรมีส่ วนร่วม ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะส ำหรับกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพในอนำคตให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
  2.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และ
ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
  2.4 ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและจัดหำทำงเลือก ใน
กำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ กำรฝึกอำชีพ เพ่ือให้ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได ้
  2.5 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นรำยบุคคล เพ่ือใช้
เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจำก ระบบกำรศึกษำ 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบ 
 3. ด้ำนคุณภำพ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อม ให้น ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตำมศักยภำพของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถออกแบบหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรและ
บริบท 
  3.2 พัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย สำมำรถจัดกำรตนเอง มีกำรคิดขั้นสูง 
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถจัดระบบและกระบวนกำรท ำงำนของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้กำรรวม
พลังท ำงำนเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชำติและวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีควำม
จงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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  3.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรมีอำชีพ มีงำนท ำ และ
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  3.4 ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ให้ควบคู่กำรเรียนรู้ น ำไปสู่
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำระบบธนำคำรหน่วยกิตมำใช้
ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
  3.5 พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รวมทั้งบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และ
มำตรฐำนวิชำชีพ 
4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
  4.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ที่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร จัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ใช้ พ้ืนที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรมในกำร
ขับเคลื่อนบริหำรจัดกำรโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแสวงหำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
เพ่ือให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะโรงเรี ยน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
  4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และปรับกระบวนกำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 
โดยเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำรดูแล ควำมปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมำตรฐำน ควำม
ปลอดภัยกระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform) 
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน และเด็กพิกำร 
ที่ค้นพบจำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำร ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นสมรรถนะ และกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัด
กระบวนกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน 
จุดเน้นที่ 5 จัดกำรอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัย ด้ำน
กำรเงินและกำรออม เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 
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 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ ที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัด และ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุก
ระดับ 
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภำพของนักเรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่ำงไกล และถิ่น
ทุรกันดำร 
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำนเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ (Block Grant) ตำมหลักธรรมำภิบำล ให้กับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ที ่ 33/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

……………………………………….. 
  

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
หรือแผนพัฒนาระยะปานกลางไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนฯ ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (แผนระดับที่ 3) 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั นที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับที ่1 แผนระดับที ่2 และแผนระดับที่ 
3 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตอบสนองกับสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่  และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง  ดังนี้ 

 1. นายประธาน ทวีผล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานกรรมการ 
     มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง           
 2. นายสมบัติ ล้อจงเฮง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    รองประธานกรรมการ 
     มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 3. นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    รองประธานกรรมการ 
     มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 4. นางวัฒนา โคตรมี  กรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   กรรมการ
     (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา)  
 5. นายวิทยา สีหบุตร  กรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   กรรมการ
     (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล)  
 6. นายเชาวลิต บุญอ่ิม  กรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   กรรมการ
     (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) 
 
  



91 
 

 7. นายชาคริส ภู่งาม  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ  กรรมการ 
     มัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี      
 8. นายบันลือ พลมาลา  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ  กรรมการ 
     มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
 9. นางนัฐวรรณ ศรีทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์บุรี    กรรมการ 
     (ผู้แทนโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี) 
 10. นางมยุรีย์ แพร่หลาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"  กรรมการ 
     (ผู้แทนโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง) 
 11. นายมงคล บกสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง    กรรมการ 
     (ผู้แทนสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ) 
 12. นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา   กรรมการ 
     (ผู้แทนสถานศึกษาขนาดกลาง) 
 13. นายสุเทพ สังข์วิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ   กรรมการ 
     (ผู้แทนสถานศึกษาขนาดกลาง) 
 14. นางสาวชนิดา  คงส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม   กรรมการ 
     (ผู้แทนสถานศึกษาขนาดเล็ก) 
 15. นายท านอง  พรามนัส ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม   กรรมการ 
     (ผู้แทนสถานศึกษาขนาดเล็ก) 
 16. นางหัทยา เข็มเพ็ชร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
 17. นางอรุณี กลับดี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 18. นางกมลชนก ศรีภักดี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
 19. นางสุรางค์ นกสี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
 20. นางญาณิศา แสงสว่าง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 21. นางบุณยนุช ธรรมสอาด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 22. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 23. นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
 24. นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการสื่อสาร    กรรมการ 
 25. นางจุตพร ยาค า บรรจงแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     กรรมการ 
 26. นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     กรรมการ 
 27. นางศรีสุคล พรมโส  นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ 
 28. นางสาวชลิต์ญา ทรัพย์พาลี นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ 
 29. นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการ 
 30. นางจิราภรณ์ บุญประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   กรรมการ 
 31. นางสาวสุวรรณณา พวงลัดดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   กรรมการ 
 32. นางสาวสุพัตรา อวยชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   กรรมการ 
 33. นายณัฏฐ์พงษ์ มานะโสภากุล ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ 
 34. นางสาวอุสา กลับหอม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการและเลขานุการ 
 35. นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. เสนอแนะกรอบ แนวทาง การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมทั้ง
ก ากับ ดูแล และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพทิศทางการพัฒนาการศึกษาในบริบทเชิงพ้ืนที่ 
 3. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง ณ วันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 
  

(นายประธาน ทวีผล) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน


	1. หน้าปก_แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
	2. เล่มแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง (ปรับเพิ่มข้อมูล)
	3. ปกหลัง_แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

