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 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย       
ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนำไป     
สู่เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ       
ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที ่ 21  ประกอบกับ         
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความนี้แทน “ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ แถลง    
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะเป็นองค์กรภาครัฐเกี ่ยวข้องกับ        
การจัดการศึกษา จึงจัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดกำแพงเพชร             
โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ       
บดินทรเทพยวรางกูร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายหน่วยงาน
การศึกษา แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเป็นกรอบในการจัดทำ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
และการยอมรับของทุกภาคส่วนอันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนไปสู่ผลสำเร็จ ทั้งนี้       
ได้นำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร เสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์พิจารณากลั่นกรอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565          
 ขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกคณะ และผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ       
เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานการศึกษานำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 
2570) จังหวัดกำแพงเพชร ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร
เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
 

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
                                                                                                     กันยายน 2565 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 มาตรา 65 กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ    
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงทำให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13   
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ 
และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) สู่อุตสาหกรรม 4.0 โครงสร้างของประชากร 
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรที่ต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยาก ผลการจัดการศึกษาของจังหวัด
กำแพงเพชรในทุกระดับยังคงมีปัญหาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ที่ยัง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คุณลักษณะ และทักษะอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจและกำลังแรงงานของ
จังหวัดกำแพงเพชรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด 
จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองพลโลก โดยทุกภาคส่วนของสังคม
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้      
 1. วิสัยทัศน์  

    “คนกำแพงเพชรมีคุณภาพและคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
 2. พันธกิจ  

    2.1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    2.2 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    2.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

              2.5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัด
กำแพงเพชร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
              การค้ามนุษย์ โรคอุบัติใหม่ และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
                                 การศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21และมีคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
   ของโลกศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมประชากรทุกช่วงวัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
                 ทั่วถึง และเสมอภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชวีติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน  
                                        วิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 
 4. ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์  
    แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดตัวชี้วัดและ       
ค่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
      4.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ           
มีตัวชี้วัด จำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ ส่งเสริมเด็กและผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมือง
ดีมีจิตอาสา เสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างเอกลักษณ์และจิตสำนึกรักบ้านเกิด ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างให้เด็กและผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี และเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันจากภัย       
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ โรคอุบัติใหม่ และความปลอดภัยในสถานศึกษา     
ร้อยละ 100   
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    4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีตัวชี้วัด 
จำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ กระบวนจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร้อยละ 92 ส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา 
ร้อยละ 80 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 32 :68 ผู้สำเร็จการศึกษาผ่าน      
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน ร้อยละ 67  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  ร้อยละ 60 การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาภายนระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 75 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และจำนวนงานวิจัยหรือโครงการหรือนวัตกรรมของนักเรียน 480 ชิ้นงาน 
 4.3 ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัด จำนวน 25 ตัวชี้วัด ได้แก่ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทุกด้าน ร้อยละ 94 ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น ร้อยละ 73 ผู้เรียนชั้น ป.3 มีค่าเฉลี่ยของผลการสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 ผู้เรียนชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ย
ของผลการทดสอบ O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 30 ผู้ เรียนชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ยของผล       
การทดสอบ O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 28 ผู้เรียนชั้น ม.6 มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ    
O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20 ผู้เรียนระดับ ปวช. มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ V-NET      
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 61 ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ N-NET แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 41 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ N-NET แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ N-NET   
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 36 ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามสถานศึกษากำหนด   

ร้อยละ 100 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 50 ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ และผู้เรียน กศน. มีทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับใช้ในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ 
ร้อยละ 79 ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา และ กศน. สามารถใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 90 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ร้อยละ 12 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับ 3.25 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร้อยละ 98.50 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร้อยละ 98 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่การสร้างอาชีพและ
การมีงานทำตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ 97 ผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีมีทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร้อยละ 58 สถานศึกษาจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับ     
ผู้ที่ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ร้อยละ 100 สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้พัฒนา      
การเรียนรู้ ร้อยละ 86 และสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพตามหลักสูตร ร้อยละ 96 
 4.4 ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ       
ทางการศึกษามีตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเสมอภาค ร้อยละ 94 นักเรียนออกกลางคันลดลงโดยจัดกิจกรรมพาน้อง
กลับมาเรียน ร้อยละ 2.00 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 50 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  
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ร้อยละ 98 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100 และ หน่วยงาน
การศึกษา/สถานศึกษามีการจัดตั้งกองทุนหรือขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ร้อยละ 84 
 4.5  ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร             
กับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำรงชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 
 4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีตัวชี้วัด 
จำนวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ร้อยละ 98 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 81 
หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา/สถาบันการศึกษานำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใส ร้อยละ 60 ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตามประเมินผลโดยรูปแบบภาคี
เครือข่าย ร้อยละ 90 สถานศึกษา/สถาบันการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
ร้อยละ 100 และสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยมีเครือข่ายการศึกษาที่มีส่วนร่วม         
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100  
 
 5. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
  การนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร ไปสู่การปฏิบัติ
นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญทั้งหมด
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจึงมีความจำเป็น  
ที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานการศึกษาและบุคลากรทุกระดับให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
แนวคิด ค่านิยม รวมถึงวิธี การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
สภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาต้นสังกัด อีกทั้งจะต้อง
มีการระดมสรรพกำลังเพ่ือให้เกิดการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดแนวทาง การนำ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
   5.1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จังหวัดกำแพงเพชร  
        โดยประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและบุคลากร    
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าใจทิศทางการดำเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วม พร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
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   5.2 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
    โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร และมอบหมาย ให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
   5.3 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
   โดยหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ พร้อมจัด
ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง       
   5.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
       โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดกรอบการปฏิบัติงาน และ
ตัวชี้วัดของหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัด และมีการติดตามและประเมินผล โดยใช้
รูปแบบ ภาคเีครือข่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   5.5 สรุปและรายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
      การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566  – 
2570) จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดไว้ 4 ระยะ ดังนี้ 
        ระยะที่ 1 การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร  
                    วิธีการ รายงานข้อมูลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
                    ระยะเวลา ไตรมาสที่ 2 
        ระยะที่ 2 การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน    
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                  วิธีการ ตรวจ ติดตามและประเมินโดยภาคีเครือข่ายตามนโยบายและจุดเน้น
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                    ระยะเวลา ไตรมาสที่ 2 
     ระยะที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น          
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
           วิธีการ ตรวจ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าโดยภาคีเครือข่าย
ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพ ชร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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           ระยะเวลา ไตรมาสที่ 4 
    ระยะที่  4 การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร  
            วิธีการ รายงานข้อมูลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน 
            ระยะเวลา ไตรมาสที่ 4 
        โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรสรุปและรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลให้หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรรับทราบ และนำไปปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้ง
จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
   5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  
           โดยรายงานผลการติดตาม และประเมินผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยแพร่หน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร 
   5.7 การให้รางวัล 
                โดยมอบรางวัลให้กับหน่ วยงานการศึกษาที่ มีผลงานดี เด่นเป็นที่ ประจักษ์                
ในวันเกียรติยศการศึกษาชากังราวเป็นประจำทุกปี    
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดโดยสังเขป 
 จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรือง         
มาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์    
เทพนคร และคณฑี นอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
ได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์ เป็น “พระยาวชิรปราการ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมือง
กำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร 
   ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัย มีฐานะเป็นเมือง  
ลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า “เมืองชากังราว” และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เมือง
ไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร ฯลฯ การที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่าน รับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ    
จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์ มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย 
เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง
สองเมือง คือ เมืองชากังราวและเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก    
ของแม่น้ำปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์สุโขทัยเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1890 
ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไทกษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตก       
ของลำน้ำปิง คือ “เมืองนครชุม” 
   สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่องกำแพงเมืองไว้ว่า “เป็นกำแพงเมือง   
ที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่ อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย”ปัจจุบันจังหวัด
กำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่
ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร” ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 
 

   1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่ห่างจาก         
กรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
     ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง   
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
     ขนาดพ้ืนที่ จังหวัดกำแพงเพชรมีพ้ืนที่ 8,607.50 ตารางกิโลเมตร (5,379,681 ไร่)   
เป็นพ้ืนที่การเกษตร 4,914.4 ตารางกิโลเมตร (3,071,523 ไร่) ป่าไม้ 1,997.0 ตารางกิโลเมตร 
(1,248,122 ไร่) พ้ืนที่นอกการเกษตร 1,696.1 ตารางกิโลเมตร (1,060,036 ไร่) (ปี 2562)      
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   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกำแพงเพชรมีแม่น้ำปิงไหลผ่านตอนกลางของจังหวัด 
จากเหนือจรดใต้ เป็นระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 
ลักษณะ ดังนี้ 
     - ลักษณะที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ำ (Alluvial Terrace)    
มีระดับความสูงประมาณ 43-107 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออก
และใต้ของจังหวัด 
     - ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และตอนกลาง 
ของจังหวัด  
     - ลักษณะที่ 3 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน้ำลำธารต่าง ๆ ที่
สำคัญ   เช่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ำปิง  
     โดยสรุป ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา     
ทางด้านตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1  แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร 
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   1.3 การปกครองและประชากร 
     1.3.1 การปกครอง 
ตารางที ่1 เขตการปกครองของจังหวัดกำแพงเพชร 
 

ที ่ อำเภอ 
เขตการปกครอง 

อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. ตำบล หมู่บ้าน 

1 เมืองกำแพงเพชร 1 2 5 12 16 223 
2 ขาณุวรลักษบุรี - 1 2 10 11 143 
3 คลองขลุง - - 4 9 10 103 
4 พรานกระต่าย - - 4 7 10 116 
5 ไทรงาม - - 1 7 7 71 
6 ลานกระบือ - - 3 5 7 69 
7 คลองลาน - - 1 3 4 69 
8 ทรายทองวัฒนา - - 1 2 3 38 
9 บึงสามัคคี - - 1 3 4 45 
10 ปางศิลาทอง - - - 3 3 42 
11 โกสัมพีนคร - - - 3 3 44 

รวม 1 3 22 64 78 963 
ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร 

  จากตารางที่ 1 เขตการปกครองของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 11 อำเภอ 78 ตำบล และ 
963 หมู่บ้าน จังหวัดกำแพงเพชร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 90 แห่ง จำแนกเป็น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำบล 64 แห่ง 
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     1.3.2 ประชากร             
ตารางที ่2 จำนวนประชากรของจังหวัดกำแพงเพชร  
 

 

 ที่ อำเภอ  
ประชากร  

ชาย  หญิง  รวม  
1  เมืองกำแพงเพชร  101,358 106,773 208,131 
2 ขาณุวรลักษบุรี  50,446 51,624 102,070 
3 คลองขลุง  33,328 34,762 68,090 
4  พรานกระต่าย  34,773 35,394 70,167 
5  ไทรงาม  24,720 25,219 49,939 
6 ลานกระบือ 21,248 21,362 42,610 
7 คลองลาน 31,163 30,978 62,141 
8 ทรายทองวัฒนา 11,218 11,358 22,576 
9 บึงสามัคคี 12,646 12,803 25,449 
10 ปางศิลาทอง 15,104 15,124 30,228 
11 โกสัมพีนคร 14,071 14,112 28,183 

รวม 350,075 359,509 709,584 
 

ที่มา: https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2565) 
    จากตารางที่ 2 มีจำนวนประชากรจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 709,584 คน จำแนกเป็นชาย 
350,075 คน และหญิง 359,509 คน  
 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
       การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรใช้การขับเคลื่อนผ่านองค์คณะของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึงประกอบด้วย  
   2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  
   2.2 ศึกษาธิการภาค เป็นรองประธาน  
   2.3 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ  
   2.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน  
   2.5 ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   2.6 รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
   ซึ่งการดำเนินการจะมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริการราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาพิจารณากลั่นกรองเพ่ือนำเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้ 
   3.1 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.2 กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมที่จัดการศึกษา    
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
   3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
   3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงาน 
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.5 เสนอความเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
   3.6 กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน       
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.7 วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
   3.8 เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค    
เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

4. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
ตารางท่ี 3 หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร 

ที ่ หน่วยงานการศึกษา 
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
7 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร 
8 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร 

ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
       จากตารางที่ 3 มีหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 แห่ง 
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ตารางท่ี 4 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามสังกัด 

ที ่ สังกัด 
จำนวน 

สถานศกึษา/
ศูนย ์

นักเรียน/
นักศกึษา 

ห้องเรียน 

1 กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 203 28,544 2,037 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 180 21,277 1,702 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 32 28,837 822 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 1 271 3 แผนก 
 1.2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
          ในระบบ 37 17,000 624 
          นอกระบบ 13 1,834 - 
      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11 10,724 - 
 1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
         รัฐบาล 4 6,042 249 
         เอกชน 1 820 32 
2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม      
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 6,500 265 
        โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร 1 101 5 
3 กระทรวงมหาดไทย 
    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    
        โรงเรียนในสังกัด อปท. 16 3,681 202 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 214 3,725 525 
4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร    
        โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 29 4 
 รวม 716 129,385 6,467 

ที่มา: หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกำแพงเพชร 
 จากตารางที่ 4 จำนวน 716 แห่ง จำแนกเป็นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 482 แห่ง กระทรวง     
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 แห่ง กระทรวงมหาดไทย 230 แห่ง และสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2 แห่ง นักเรียน/นักศึกษา 129,385 คน จำแนกเป็นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
115,349 คน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6,601 คน กระทรวงมหาดไทย 
7,406 คน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 29 คน และห้องเรียน 6,467 ห้อง จำแนกเป็นสังกัด
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กระทรวงศึกษาธิการ 5,466 ห้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 270 ห้อง 
กระทรวงมหาดไทย 727 ห้อง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 ห้อง 

ตารางท่ี 5 จำนวนครู/อาจารย์ ผู้สอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามสังกัด   
 

ที ่ สังกัด 

จำนวนครู/อาจารย์ ผู้สอน 

ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

อัตราจ้าง 
/อาจารย์
ประจำ 

1 กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 1,618 41 30 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 1,365 68 55 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 1,328 13 49 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 27 8 3 
 1.2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
          ในระบบ - - 674 
          นอกระบบ - - 60 
      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 29 119 - 
 1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         รัฐบาล 218 31 49 
         เอกชน - - 27 
2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม      
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 46 224 53 
        โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร - 3 6 
3 กระทรวงมหาดไทย 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
        โรงเรียนในสังกัด อปท. 176 16 64 
        ศูนย์เด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 239 32 334 
4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร    
        โรงเรียนพระปริยัติธรรม - - 5 
 รวม 5,046 555 1,409 

ที่มา: หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกำแพงเพชร 
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 จากตารางที่ 5 จำนวนครู/อาจารย์ ผู้สอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,010 คน จำแนกเป็น ข้าราชการ 
จำนวน 5,046 คน พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 555 คน และอัตราจ้าง/อาจารย์
ประจำ จำนวน 1,409 คน 

 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร มีการเสนอข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เพ่ือให้มี
ความเข้าใจตรงกัน จึงขอใช้อักษรย่อในการนำเสนอ โดยกำหนดคำอธิบายอักษรย่อตารางที่ 6 – 7 ดังนี้ 
  สพฐ.  หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                       ในจังหวัดกำแพงเพชร 
  สช.   หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
       เอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร 
  อปท.   หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด 
       กำแพงเพชร 
  พศ.    หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัด 
       กำแพงเพชร 
  สอศ.  หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ในจังหวัดกำแพงเพชร 
  อว.     หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ      
                              นวัตกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร 
  กศน.   หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
       การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกำแพงเพชร 
  สพป.กพ.1 หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       กำแพงเพชร เขต 1 
  สพป.กพ.2 หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       กำแพงเพชร เขต 2 
  สพม.  หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
                                            กำแพงเพชร  
 
ตารางท่ี 6 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับการศึกษาที่จัดสอน สพฐ. สช. อปท. พศ. สอศ. อว. กศน. 
ศูนย์เด็กเล็ก/เตรียมความพร้อม - - 214 - - - - 
อนุบาล - 7 6 - - 1 - 
อนุบาล-ประถม 285 23 7 - - - - 
อนุบาล-มัธยมต้น 98 5 - - - - - 
อนุบาล-มัธยมปลาย - - - - - - - 
ประถม - 2 - - - - - 
ประถม-มัธยมต้น - - - - - - - 
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ระดับการศึกษาที่จัดสอน สพฐ. สช. อปท. พศ. สอศ. อว. กศน. 
มัธยมต้น-มัธยมปลาย 32 - 2 2 - - - 
ปวช. - - 1 - - - - 
ปวช.-ปวส. - - - - 4 - - 
ปวช.-ปริญญาตร ี - - - - 1 - - 
ปริญญาตรี - - - - - 1 - 
การศึกษานอกระบบ - 13 - - - - 11 
การศึกษาพิเศษ  1 - - - - - - 

รวม 416 50 230 2 5 2 11 
ที่มา: หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกำแพงเพชร 
 จากตารางที่  6 มีจำนวนสถานศึกษา จำนวน 716 แห่ ง จำแนกตามสั งกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 416 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน        
50 แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 230 แห่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2 แห่ง 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 แห่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2 แห่ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11 แห่ง    

ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามสังกัดและรายชั้น   
 

ชั้น 

สังกัด 

รวมท้ังสิ้น สพป. 
กพ.1 

สพป. 
กพ.2 

สพม. สช. สอศ. อว. พศ. อปท. 

ศูนย์เด็กเล็ก 
อายุ 3-5 ปี 

- - - - - - - 3,725 3,725 

อ.1 525 587 - 1,324 - 61 - 289 2,786 
อ.2 2,476 1,852 - 1,600 - 24 - 379 6,331 
อ.3 2,629 1,878 - 1,779 - 16 - 410 6,712 

รวมก่อนประถม 5,630 4,317 - 4,703 - 101 - 4,803 19,554 
ป.1 2,954 2,025 - 1,750 - - - 230 6,959 
ป.2 3,174 2,176 - 1,939 - - - 242 7,531 
ป.3 3,336 2,416 - 1,899 - - - 222 7,873 
ป.4 3,489 2,542 - 2,034 - - - 228 8,293 
ป.5 3,450 2,595 - 2,061 - - - 228 8,334 
ป.6 3,504 2,517 - 1,947 - - - 218 8,186 

รวมประถม 19,907 14,271 - 11,630 - - - 1,368 47,176 
ม.1 1,041 885 5,456 209 - - 9 223 7,823 
ม.2 991 922 5,282 224 - - 4 240 7,663 
ม.3 975 882 5,121 234 - - 6 213 7,431 

รวม ม.ต้น 3,007 2,689 15,859 667 - - 19 676 22,917 
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ชั้น 

สังกัด 

รวมท้ังสิ้น สพป. 
กพ.1 

สพป. 
กพ.2 

สพม. สช. สอศ. อว. พศ. อปท. 

ม.4 - - 4,564 - - - 10 179 4,753 
 ม.5 - - 4,302 - - - - 177 4,479 
 ม.6 - - 3,996 - - - - 102 4,098 

  รวม ม.ปลาย - - 12,862 - - - 10 458 13,330 
 ปวช.1 - - 40 - 1,436 - - 36 1,512 
ปวช.2 - - 37 - 1,245 - - 28 1,310 
ปวช.3 - - 39 - 1,618 - - 37 1,694 

รวม ปวช. - - 116 - 4,299 - - 101 4,516 
ปวส.1 - - - - 1,242 - - - 1,242 
ปวส.2 - - - - 1,224 - - - 1,224 

 รวม ปวส. - - - - 2,466 - - - 2,466 
ปริญญาตรี ปี 1 - - - - 52 1,363 - - 1,415 
ปริญญาตรี ปี 2 - -  -  - 45 1,347 - - 1,392 
ปริญญาตรี ปี 3 - - - - - 1,254 - - 1,254 
ปริญญาตรี ปี 4 - - - - - 1,108 - - 1,108 
ปริญญาตรี ปี 5 - - - - - 1,428 - - 1,428 
รวมปริญญาตรี - - - - 97 6,500 - - 6,597 

รวม 28,544 21,277 28,837 17,000 6,862 6,601 29 7,406 116,556 
ที่มา: หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกำแพงเพชร 
 จากตารางที่ 7 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 116,556 คน จำแนกเป็น สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย สพป.กพ.1 จำนวน 28,544 คน สพป.กพ.2 
จำนวน 21,277 คน และ สพม.กพ. จำนวน 28,837 คน รวม 78,658 คน สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 17,000 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6,862 คน กระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6,601 คน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 29 คน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,406 คน     
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ตารางท่ี 8 จำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ สังกัด 
จำนวน
ผู้เรียน 

ระดับชั้น 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 1 

- - 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

1 ประถมศึกษาปีที่ 3 

  2 ประถมศึกษาปีที่ 6 
  1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร - - 
 รวม 4 - 

ที่มา: สพป.กำแพงเพชร เขต 1, สพป.กำแพงเพชร เขต 2 และ สพม.กำแพงเพชร 
 จากตารางที่ 8 จำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 คน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 
 
ตารางท่ี 9 จำนวนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา)  
              ระดับชั้น ม.6/ปวช.3 ปีการศึกษา 2565  

ที่มา: สพม.กำแพงเพชร 
 จากตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา)         
ชั้น ม.6/ปวช.3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จำนวน 128 คน จำแนก
เป็นสาขาช่างยนต์ 72 คน ช่างไฟฟ้า 34 คน คหกรรมศาสตร์ 6 คน และคอมพิวเตอร์ 16 คน  
 
 
 
 
 

ที่  ชื่อโรงเรียน 
สาขา 

รวม 
ช่างยนต ์ ช่างไฟฟ้า คหกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1 บ่อแก้ววิทยา 23 - - - 23 
2 พิไกรวิทยา 6 1 1 - 8 
3 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 17 2 - 12 31 
4 วังแขมวิทยา - 22 - - 22 
5 คณฑีพิทยาคม 15 3 - - 18 
6 เรืองวิทย์พิทยาคม 8 4 3 - 15 
7 สักงามวิทยา 3 2 2 4 11 

รวม 72 34 6 16 128 
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ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน   
                คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาขาการบัญชี 

ที่มา: สพม.กำแพงเพชร 
 จากตารางที่ 10 จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
สาขาการบัญชี จำนวน 116 คน   
 
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
              และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 
ประถมศึกษา 471 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4,389 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5,864 

รวม 10,724 
ที่มา: กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 
 จากตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสิ้น 10,724 คน จำแนกเป็นชั้นประถมศึกษา จำนวน 471 คน          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4,389 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5,864 คน   
 
ตารางท่ี 12 จำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการและประเภทการให้บริการ  
                 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
  

ที ่ ประเภทความพิการ 

ประเภทการให้บริการ 
รวม รวม

ทั้งสิ้น 
คิดเป็น
ร้อยละ ไป-กลับ ที่บ้าน 

หน่วย
บริการ 

เจ็บป่วยใน
โรงพยาบาล 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บกพร่องทางการเห็น 1 - 1 - 3 - - - 5 - 5 1.85 
2 บกพร่องทางการได้ยิน - 1 1 - 1 2 - - 2 3 5 1.85 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 16 14 6 9 39 15 - - 61 38 99 36.53 
4 บกพร่องทางร่างกาย 

หรือสุขภาพ 
16 8 10 12 8 10 - - 34 30 64 23.61 

5 บกพร่องทางการเรียนรู้ - 1 - - - 1 - - - 2 2 0.74 
6 บกพร่องทางการพูด 

และภาษา 
- - - - - - - - - - - 0.00 

ชื่อโรงเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวนนักเรียน 
คลองลานวิทยา ชั้นปีที่ 1 40 
 ชั้นปีที่ 2 37 
 ชั้นปีที่ 3 39 
 รวม 116 
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ที ่ ประเภทความพิการ 

ประเภทการให้บริการ 
รวม รวม

ทั้งสิ้น 
คิดเป็น
ร้อยละ ไป-กลับ ที่บ้าน 

หน่วย
บริการ 

เจ็บป่วยใน
โรงพยาบาล 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
7 บกพร่องทางพฤติกรรม 

หรืออารมณ์ 
- - - - - - - - - - - 0.00 

8 ออทิสติก 14 6 3 2 9 2 - - 26 10 36 13.28 
9 ความพิการซ้อน 7 4 20 12 10 7 - - 37 23 60 22.14 

รวมจำแนกเพศ 57 54 34 41 35 70 37 - - 165 106 
271 

รวม 88 76 107 - 271 
ที่มา: ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดกำแพงเพชร 
    จากตารางที่  12 จำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการ พบว่า นักเรียนประเภท       
ความพิการบกพร่องทางสติปัญญามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.53  รองลงมาประเภทความพิการบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 23.61 และความพิการซ้ำซ้อน คิดเป็นร้อยละ 22.14 

5. ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ 
    ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ มีการเสนอข้อมูลจากหลายหน่วยงานการศึกษา เพ่ือให้มี        
ความเข้าใจตรงกัน จึงขอใช้อักษรย่อในการนำเสนอ โดยกำหนดคำอธิบายอักษรย่อตารางที่ 13 – 17 
ดังนี้ 

ประเทศ    หมายถึง  สถานศึกษาทุกสังกัดในประเทศ 
สพฐ.       หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สช.  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา          
   เอกชน 
อปท.    หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พศ.  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ศธภ. 18    หมายถึง  สถานศึกษาทุกสังกัดในสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ได้แก่ 

   จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี 
สพป.กพ.1   หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   กำแพงเพชร เขต 1 
สพป.กพ.2   หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   กำแพงเพชร เขต 2 
สช.กพ.     หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

   เอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร 
  อปท.กพ.  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด 
     กำแพงเพชร 
       สพม.กพ.  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                กำแพงเพชร 

พศ.กพ.  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในจังหวัด 
   กำแพงเพชร 
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ตารางที่ 13  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน              
                 (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564     
   

ที ่ ระดับ 
ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 

2563 2564 
เพิ่ม/
ลด 

2563 2564 
เพิ่ม/
ลด 

2563 2564 
เพิ่ม/
ลด 

1 ระดับประเทศ          
1.1 ประเทศ 74.14 69.95 -4.19 71.86 72.79 0.93 73.02 71.38 -1.64 
1.2 สพฐ. 74.12 69.04 -5.08 72.23 72.30 0.07 73.20 70.67 -2.53 
1.3 สช. 74.46 74.95 0.49 70.93 74.14 3.21 72.72 74.56 1.84 
1.4 อปท. 71.99 66.37 -5.62 69.59 70.34 0.75 70.82 68.35 -2.47 

2 ระดับภาค  
- ศธภ.18 76.06 72.14 -3.92 72.23 73.07 0.84 74.16 72.57 -1.59 

3 ระดับจังหวัด  
3.1 ศธจ.กพ. 78.19 76.85 -1.34 72.45 72.35 -0.1 75.33 74.50 -0.83 
3.2 สพฐ. 76.51 76.73 0.22 71.92 72.38 0.46 74.22 74.43 0.21 
  3.2.1 สพป.กพ.1 77.85 78.84 0.99 74.54 76.37 1.83 76.20 77.42 1.22 
  3.2.2 สพป.กพ.2 74.53 73.25 -1.28 68.05 65.97 -2.08 71.29 69.61 -1.68 
3.3 สช.กพ. 82.38 79.07 -3.31 73.89 72.37 -1.52 78.14 75.71 -2.43 
3.4 อปท.กพ. 80.86 65.50 -15.36 72.32 71.29 -1.03 76.59 68.40 -8.19 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
        จากตารางที่ 13 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน(Reading Test : RT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564 เฉลี่ยรวม 2 ด้าน ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม            
ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย        
ในระดับจังหวัด พบว่า หน่วยงานที่คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองลงมา คือ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และ สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจังหวัดกำแพงเพชร ตามลำดับ   
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ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 – 2564   
 

ที ่ ระดับ 
ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร ์ เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 

2563 2564 
เพิ่ม/
ลด 

2563 2564 
เพิ่ม/
ลด 

2563 2564 
เพิ่ม/
ลด 

1 ระดับประเทศ          
1.1 ประเทศ 47.46 56.14 8.68 40.47 49.44 8.97 43.97 52.80 8.83 
1.2 สพฐ. 47.76 55.48 7.72 41.30 48.73 7.43 44.53 52.11 7.58 
1.3 สช. 47.60 59.05 11.45 39.91 52.05 12.14 43.76 55.57 11.81 
1.4 อปท. 44.68 51.67 6.99 36.69 43.94 7.25 40.69 47.79 7.10 

2 ระดับภาค             
- ศธภ.18 47.32 57.28 9.96 40.19 51.16 10.97 43.75 54.22 10.47 

3 ระดับจังหวัด             
3.1 ศธจ.กพ. 47.82 57.44 9.62 42.82 51.16 8.34 45.32 54.30 8.98 
3.2 สพฐ. 47.57 58.50 10.93 43.28 52.17 8.89 45.43 55.33 9.90 
  3.2.1 สพป.กพ.1 48.05 63.27 15.22 44.26 57.92 13.66 46.15 60.60 14.45 
  3.2.2 สพป.กพ.2 46.48 51.14 4.66 40.98 43.32 2.34 43.73 47.23 3.5 
3.3 สช.กพ. 47.74 52.78 5.04 40.04 46.83 6.79 43.89 49.81 5.92 
3.4 อปท.กพ. 44.36 52.06 7.70 38.98 45.52 6.54 41.67 48.79 7.12 

      

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
  จากตารางที่  14 ผลการประเมินคุณ ภาพนั ก เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 - 2564  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2564 ระดับ
จังหวัดเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด พบว่า หน่วยงาน    
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองลงมา 
คือ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ตามลำดับ    
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ตารางที่ 15  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National         
               Educational Test : O-NET) เฉลี่ยรวม 4 วิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
               2562 – 2564   
   

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

(ปี2563 กับ 2564)  2562 2563 2564 
1 ระดับประเทศ     

1.1 ประเทศ 37.99 42.13 40.19 -1.95 
1.2 สพฐ. 36.18 40.00 38.63 -1.37 
1.3 สช. 42.90 40.02 44.85 4.83 
1.4 อปท. 35.79 40.58 39.06 -1.52 

2 ระดับภาค     
- ศธภ.18 36.63 41.44 39.71 -1.74 

3 ระดับจังหวัด     
 3.1 ศธจ.กพ. 37.05 41.92 39.98 -1.95 

3.2 สพฐ. 36.34 41.13 39.41 -1.72 
  3.2.1 สพป.กพ.1 36.62 41.94 40.50 -1.44 
  3.2.2 สพป.กพ.2 35.92 39.88 38.40 -1.48 
3.3 สช.กพ. 39.59 44.11 41.61 -2.50 
3.4 อปท.กพ. 34.53 42.77 38.13 -4.64 

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
  จาก ต ารางที่  1 5  ผ ล การท ด สอบ ท างก ารศึ กษ า ระดั บ ช าติ ขั้ น พ้ื น ฐ าน  (O-NET)                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยรวม 4 วิชา ปีการศึกษา 2562–2564 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม                
ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แต่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด พบว่า หน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมา คือ 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 16 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National         
                Educational Test : O-NET) เฉลี่ยรวม 4 วชิา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
                2562 – 2564           

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

(ปี2563 กับ 2564)   2562  2563 2564 
1 ระดับประเทศ     

1.1 ประเทศ 36.30 36.01 34.56 -1.45 
1.2 สพฐ. 36.52 36.33 34.84 -1.49 
1.3 สช. 36.74 36.27 34.60 -1.67 
1.4 อปท. 33.07 32.78 31.55 -1.23 
1.5 พศ. 29.56 - 27.17  

2 ระดับภาค     
- ศธภ.18 34.99 34.13 33.02 -1.11 

3 ระดับจังหวัด     
3.1 ศธจ.กพ. 35.20 33.66 32.38 -1.28 
3.2 สพฐ. 35.43 33.86 32.54 -1.32 
  3.2.1 สพป.กพ.1 33.68 31.54 30.44 -1.10 
  3.2.2 สพป.กพ.2 33.18 33.42 31.42 -2.00 
  3.2.3 สพม.กพ. 36.14 34.16 32.89 -1.27 
3.3 สช.กพ. 32.77 32.42 31.26 -1.16 

 3.4 อปท.กพ. 30.82 30.31 29.99 -0.32 
 3.5 พศ.กพ. 32.17 - 24.70  

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
   จากตารางที่ 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยรวม 4 วิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 
2564 ระดับจังหวัดลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด 
พบว่า หน่วยงานที่คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน รองลงมา คือ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร 
ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 17 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
                Educational Test : O-NET) เฉลี่ยรวม 5 วิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
                2562 – 2564        

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

(ปี2563 กับ 2564)   2562  2563 2564 
1 ระดับประเทศ     

1.1 ประเทศ 40.43 33.79 31.75 -2.04 
1.2 สพฐ. 40.78 34.13 32.38 -1.75 
1.3 อปท. 34.94 29.32 29.00 -0.32 

2 ระดับภาค     
- ศธภ.18 38.23 32.01 31.42 -0.59 

3 ระดับจังหวัด     
3.1 ศธจ.กพ. 37.09 31.47 30.93 -0.54 
3.2 สพฐ. (สพม.กพ.) 37.21 31.59 30.92 -0.67 
3.3 อปท.กพ. 33.63 27.44 31.21 3.77 

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
  จากตารางที่ 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 เฉลี่ยรวม 5 วิชาปีการศึกษา 2562 – 2564 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 
2564 ระดับจังหวัดลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด 
พบว่า หน่วยงานที่คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ในจังหวัดกำแพงเพชร รองลงมา คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ตารางท่ี 18 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา       
                (Vocational National Educational Test : V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
                (ปวช.) ปีการศึกษา 2562 – 2564     

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

(ปี2563 กับ 2564)   2562  2563 2564 
1 ประเทศ 43.63 38.73 41.90 3.17 
2 ภาคเหนือ 44.22 38.38 42.55 4.17 
3 จังหวัดกำแพงเพชร 44.22 41.17 42.46 1.29 

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
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 จากตารางที่  18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational 
National Educational Test : V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562 –
2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่น้อยกว่าระดับภาคเหนือ 
 
ตารางท่ี 19 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                (Vocational National Educational Test : V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                ชั้นสูง (ปวส.) ปกีารศึกษา 2562 – 2564         

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

(ปี2563 กับ 2564)  2562 2563 2564 
1 ประเทศ 40.75 - -  
2 ภาคเหนือ 41.34 - -  
3 จังหวัดกำแพงเพชร 40.65 - -  

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
     จากตารางที่ 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational 
National Educational Test : V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 
2562 – 2564 พบว่าปีการศึกษา 2564 ไม่มีการทดสอบ 
 
ตารางท่ี 20 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ        
                โรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET) ระดับประถมศึกษา  
                ปีการศึกษา 2562 - 2564   

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

( ปี2563 กับ 2564)   2562  2563 2564 
1 ประเทศ 43.50 42.88 32.48 -10.4 
2 ภาคเหนือ 42.43 41.00 33.04 -7.96 
3 จังหวัดกำแพงเพชร 41.73 43.44 34.64 -8.8 

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
       จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(Non-Formal National Education Test : N-NET) ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563         
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับภาคเหนือ   
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ตารางท่ี 21 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ 
                โรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET) ระดับมัธยมศึกษา     
                ตอนต้น ปีการศึกษา 2562 - 2564       
  

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

(ปี2563 กับ 2564)   2562  2563 2564 
1 ประเทศ 38.28 38.02 36.95 -1.07 
2 ภาคเหนือ 39.81 39.32 37.80 -1.52 
3 จังหวัดกำแพงเพชร 40.90 38.94 38.79 -0.15 

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
    จากตารางที่ 21 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(Non-Formal National Education Test : N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 –
2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่ต่ำกว่าระดับภาคเหนือ   
 
ตารางท่ี 22 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ     
                โรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET) ระดับมัธยมศึกษา 
                ตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 – 2564       

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

(ปี2563 กับ 2564)   2562  2563 2564 
1 ประเทศ 34.06 33.79 32.48 -1.31 
2 ภาคเหนือ 35.25 34.65 33.04 -1.61 
3 จังหวัดกำแพงเพชร 36.74 35.66 34.64 -1.02 

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
  จากตารางที่ 22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-
Formal National Education Test : N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2562 – 2564 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563          
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับภาคเหนือ 
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ตารางท่ี 23 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา     
                (Buddhism National Education Test : B-NET) ในภาพรวมเฉลี่ย 4 วิชา  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564    

 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
    จากตารางที่  23 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ านพระพุทธศาสนา  (B-NET)            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 ในภาพรวมเฉลี่ย 4 วิชา พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม      
ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับภาคเหนือ 
 
6. ข้อมูลการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
ตารางท่ี 24 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 – 2564 ระดับประถมศึกษา 

 

ที่มา: สพป.กำแพงเพชร เขต 1, สพป.กำแพงเพชร เขต 2, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ   
       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร 
    จากตารางที่ 24 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13  ในภาพรวม
นักเรียนออกกลางคัน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.11 
 
 
 
 

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (mean) เพิ่ม/ลด 

(ปี2563 กับ 2564)   2562  2563 2564 
1 ประเทศ 36.14 32.06 35.92 3.86 
2 ภาคเหนือ 37.06 32.31 35.24 2.93 
3 จังหวัดกำแพงเพชร 37.86 28.59 30.34 1.75 

ที ่ สังกัด 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษา

ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษา

ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 สพฐ. 35,570 5 0.01 34,926 29 0.08 
2 สช. 12,181 - 0.00 12,133 32 0.26 
3 อปท. 1,382 5 0.36 1,485 2 0.13 

          รวม 49,133 10 0.02 48,544 63 0.13 
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ตารางท่ี 25 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 – 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

 

ที่มา: สพป.กำแพงเพชร เขต 1, สพป.กำแพงเพชร เขต 2, สพม.กำแพงเพชร, กลุ่มส่งเสริมการศกึษาเอกชน,       
       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   
       กำแพงเพชร 
    จากตารางที่ 25 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07      
ในภาพรวมมีนักเรียนออกกลางคัน ลดลง ร้อยละ 1.12 
 
ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 – 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 

ที่มา: สพม.กำแพงเพชร, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  
    จากตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16      
ในภาพรวมมีนักเรียนออกกลางคัน ลดลง ร้อยละ 0.27 

 
 
 

ที ่ สังกัด 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน
นักเรียน      
ม.ปลาย 
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที่ 

ออกกลางคัน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน
นักเรียน      
ม.ปลาย 
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที ่

ออกกลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 สพฐ. 21,397 264 1.23 21,315 4 0.02 
2 สช. 773 - 0.00 714 2 0.28 
3 อปท. 851 2 0.24 729 5 0.69 
4 พศ. 40 8 20.00 30 6 20.00 
 รวม 23,061 274 1.19 22,788 17 0.07 

ที ่ สังกัด 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน
นักเรียน      
ม.ปลาย 
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที่ 

ออกกลางคัน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน
นักเรียน      
ม.ปลาย 
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที ่

ออกกลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 สพฐ. 11,836 46 0.39 12,368 21 0.17 
2 อปท. 350 7 2.00 412 - 0.00 
 รวม 12,186 53 0.43 12,780 21 0.16 
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ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 – 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

ที่มา: สพม.กำแพงเพชร, สถานศึกษาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานส่งเสริม       
       การปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  
    จากตารางที่ 27 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 8.32 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 8.88 ใน
ภาพรวมมีนักเรียนออกกลางคัน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.56 
 
ตารางที่ 28 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 – 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

 

ที่มา: สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร        
     จากตารางที่ 28 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.26 ในภาพรวมมีนักเรียนออกกลางคัน ลดลง ร้อยละ 1.35 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ สังกัด 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน
นักเรียน      
ปวช. 

ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที่ 

ออกกลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
นักเรียน      

ปวช. ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที่

ออกกลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 สพฐ. 125 - 0.00 118 2 1.69 
2 สอศ. 4,375 369 8.43 4,346 381 8.77 
3 อปท. 115 15 13.04 106 12 11.32 
 รวม 4,615 384 8.32 4,448 395 8.88 

สังกัด 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน
นักเรียน      
ปวส. 

ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที่ 

ออกกลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
นักเรียน      

ปวส. ท้ังหมด 

จำนวน
นักเรียนที่

ออกกลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สอศ. 2,443 325 9.61 2410 199 8.26 
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ตารางที่ 29 จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 – 2564 ระดับปริญญาตรี                                       

ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร        
      จากตารางที่ 29 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,638 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.39 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 722 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73 ในภาพรวม       
มีนักเรียนออกกลางคัน ลดลง ร้อยละ 22.66 
 
 6.1 ข้อมูลการติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น   
 การดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน       
และเด็กตกหล่นของจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรได้ขอความ
ร่วมมือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจ และติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน          
และเด็กตกหล่น ดังนี้ 

 
ตารางที่ 30 ข้อมูลการติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นของจังหวัดกำแพงเพชร 
               ปีการศึกษา 2565  ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565                      
 

ที ่ หน่วยงานที่ติดตาม 
จำนวนเด็ก 
ที่ติดตาม 

จำนวนเด็ก 
ที่กลับเข้ารับการศึกษา 

จำนวนเด็ก 
ที่ไม่กลับเข้ารับการศึกษา 

1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 116 86 30 
2 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 103 74 29 
3 สพม.กำแพงเพชร 78 44 34 

 รวม 297 204 93 
 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร, สพป.    
       กำแพงเพชร เขต 1, สพป.กำแพงเพชร เขต 2, สพม.กำแพงเพชร และสำนักงานส่งเสริม        
       การปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร 
 จากตารางที่ 30 ข้อมูลการติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นของจังหวัด
กำแพงเพชรมีเด็กที่ติดตามให้เข้าเรียน ในปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 297 คน  ติดตามกลับเข้า
รับการศึกษา จำนวน 204 คน และไม่กลับเข้ารับการศึกษา จำนวน 93 คน 
 
 

ที ่ สังกัด 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน

นักศึกษา       
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที่ 

ออกกลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
นักศึกษา       
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียนที่

ออกกลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 อว. 5,125 1,637 31.94 8,235 717 8.71 
2 สอศ. 94 1 1.06 36 5 13.89 
 รวม 5,219 1,638 31.39 8,271 722 8.73 
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ตารางท่ี 31  จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ปี 2565 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
ผู้เรียน 

จำนวน 
ผู้จบหลักสูตร 

1 ช่างซ่อมรถจักยานยนต์ 4 4 
2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 2 
3 ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 2 
4 ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับต้น 2 2 
5 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) 1 1 
 รวม 13 11 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 
 จากตารางที่ 31 จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 13 คน    
จบหลักสูตรทุกคน ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักยานยนต์ จำนวน 4 คน ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและ 
การพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 2 คน ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับต้น จำนวน 2 คน ช่างเย็บจักร
อุตสาหกรรม จำนวน 1 คน สำหรับช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 4 คน จบหลักสูตร 2 คน  
 
7. สภาพและปัญหาการจัดการศึกษา 
  การจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร มีหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาให้บริการ
ด้านการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา แต่ผลการจัดการศึกษายังไม่เป็น    
ที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงทำ
ให้เกิดสภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 
  7.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน            
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
  7.2 ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็น 
  7.3 ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนไม่ครบ 100% และบางส่วนออกกลางคัน 
  7.4 สัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพเทียบกับผู้เรียนสายสามัญยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
  7.5 ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  7.6 สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาผลิตกำลังคนไม่เพียงพอต่อความต้องการ       
ของตลาดแรงงาน 
  7.7 ผู้เรียนส่วนมากยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 
  7.8 หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี  และวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศไมเ่พียงพอ 
  7.9 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  7.10 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้ปกครองบางส่วน    
มีอาชีพไม่ม่ันคง เกิดการว่างงาน เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาน้อยลง 
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  7.11 มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
        7.12 งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรมีไม่เพียงพอ 

8. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษา 
 ผลการระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 
 8.1 ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 8.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
 8.3 ควรจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้เท่าทันการใช้สื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 8.4 ควรจัดระบบนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างพลังขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 
 8.5 ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานนักเรียน 
 8.6 ควรพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เท่าเทียมกัน 
 8.7 ควรส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
 8.8 ควรเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
 8.9 ควรมีการคัดกรองความสามารถนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ถึงความสามารถ
ของตนเองเพ่ือการศึกษาต่อในระดับสูง 
 8.10 ควรเน้นระบบการแนะแนวการศึกษาต่อที่จะส่งผลให้นักเรียนเรียนตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 
 8.11 ควรพัฒนาหลักสูตรฝีมือแรงงาน งานอาชีพเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อสายอาชีพที่ตรงต่อความต้องการ 
 8.12 ควรส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  
 8.13 ควรปรับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีวิชาการและบูรณาการทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
 8.14 ควรส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และมลพิษทางอากาศ 
   
  
  



ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

  

 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 
2570) นโยบายหน่วยงานการศึกษา แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570)               
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา จึงได้กำหนด      
เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดกำแพงเพชร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
 7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
 9. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 10. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570) 
 11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 12. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 13. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   
 14. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 15. วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 16. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
 17. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 18. นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 19. แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 20. แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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 21. แผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2566 – 2570 
 22. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดกำแพงเพชร 
 23. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
    บดินทรเทพยวรางกูร  
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 
   1.1 ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
     1.1.1 ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
    1.1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
    1.1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        1.1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
      1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
     1.2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
        1.2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
     1.2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
     1.2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   1.3 มีงานทำ - มีอาชีพ 
     1.3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ 
     1.3.2 การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 
ทำงานเป็น และมีงานทำในท่ีสุด 
     1.3.3 ต้องสนับสนุนผู ้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี ้ยงตัวเอง              
และครอบครัว 
   1.4 เป็นพลเมืองดี 
     1.4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
     1.4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนโอกาส
หน้าที่เป็นพลเมืองด ี
      1.4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื ่อบ้านเมืองก็ต้องทำ” เช่น                          
งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระสำคัญเกี ่ยวกับ
การศึกษาไว้ในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา                
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
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 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง               
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย  
 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ            
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย        
ในการศึกษา ตามความถนัดของตน  
 ให้จัดตั ้งกองทุนเพื ่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ                      
ในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู ้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
กำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 

3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ                
ได้ดำเนินการจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะ
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่าง
ประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
   คติพจน์ “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลง ทั ้งภายใน   
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
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ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่    
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงาน
และรายได้ที่มั ่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข  
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ 
ทั ้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา    
ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ      
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค      
ทั้งการคมนาคม ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์      
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้                    
การรักษา และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี               
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิต
และการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ
อาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ        
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา     
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
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   1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
   3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
   4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
   5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
        เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัยและ     
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชนไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ 
และทุกมิติทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหาร น้ำ ไปจนถึงมิติทางพลังงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน
เครื่องมือ (ทรัพยากร) เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ให้มีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ ควบคู่ ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ            
ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือมุ่งที่จะเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาลให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนด โดยเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ              
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
    1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
    1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ  
    1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
    1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบองค์รวม 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างพื้นฐานที่มั ่นคง 
ของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนในเวทีสากลโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า  
    2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต     
    2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
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    2.4 โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเชื่อมโลก  
    2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    เพ่ือคนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง คนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรรมนักคิดและผู้ประกอบการ บนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรม    
มีวินัยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีสุขภาวะที่ดีโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
    3.3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
    3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา 
และสังคม  
    3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  
    3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตั้งอยู่บนหลักการและ
พื้นฐานสำคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพในทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
ประกอบด้วยการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
    4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
    4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม   
    4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง  
และการจัดการตนเอง     

  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม       

     โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน การดำเนินการ    
ที่สำคัญ คือ ต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติบริหาร
จัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยการวางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน               
25 ลุ่มน้ำ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ ำและ             
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม              
เช ิงนิเวศและเมืองที ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม โดยการจัดการขยะสารพิษและของเสียอันตราย                        
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
    5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
    5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
    5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
    5.5 พัฒนาความม่ันคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ    
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
    เพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับ หรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง        
ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้  
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
    6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
    6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส ่งเสริมให้ประชาชนและ             
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
    6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย   
    6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก              
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาและอยู ่ในความรับผิดชอบ      
ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม    
และวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  และประเด็นที่ 12 การพัฒนา      
การเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
    การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม้ี
ความสมบูรณ์ ควบคู ่ไปกับการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษา เพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวั ยให้เป็นคนดี เก่ง และ            
มีคุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ 
เทคโนโลยีและสื่อที่มีอิทธิพลและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การสร้างบุคลิกภาพของ    
คนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกไซเบอร์หรือโลกเสมือนความรักสนุกและรักสบาย ขาดความ
อดทนขาดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่านิยมในการยอมรับคนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม 
ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการสำรวจ             
ด้านคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ อาทิ การสำรวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อปี 2561 พบว่า 
ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง 
4.13 จากคะแนนเต็ม 5.00) และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด รองลงมาคือปัญหา
จิตสำนึกสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนไปของ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการคำนึงถึงสังคมส่วนรวม 
 1. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2. แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคม โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ ในการปลูกฝัง
ค่านิยม วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งจิตสำนึก              
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย ดังนี้ 
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   2.1 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 

  การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื ้อต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึง       
การรักษา ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ดังนั้นหากให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความ
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และทักษะ
การสร้างการเรียนรู้ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการเรยีน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน พัฒนาให้ครูเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับ
นักเรียนทั้งการดำรงชีวิต ความประพฤติ และรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝัง
ส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่อง   
จนยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่
หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง     
ตามคำสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับ   
การดำเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้นหากมีระบบคัดสรรและการเตรียม
ความพร้อมผู ้ที ่จะเป็นพระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู ้เผยแผ่ศาสนา                  
และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผ่หลักคำสอนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย           
และบริบทที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
      1. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยม
และบรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื ่อง
คุณธรรมจริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น 
  2. บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               
ของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื ่อเผยแพร่หลักคำสอนที ่ดี  
อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน 
  4. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและ           
สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ 
ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
  5. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีท้ังระดับบุคคล 
และองค์กร โดยการยกย่องผู ้นำที ่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดำเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา  
เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
  2.2 แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธรุกิจ 

    การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ 
มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคำนึงถึงการเติบโต             
ที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความรู้สึก
รับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัท ทั้งผู ้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และลูกค้า รวมทั้ง                      
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการดำเนินธุรกิจจากการเน้นที่ผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้น เป็นการคำนึงถึง               
ต้นทุนทางสังคมและผลประโยชน์ตอบแทนต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

    แนวทางการพัฒนา 
     1. เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง               

ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนา ด้าน
สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 
   2. ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจ     
ร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี อาทิ การประกวดหรือเชิดชูเกียรติให้กับ
บริษัทหรือภาคธุรกิจตัวอย่างที่มีธรรมาภิบาลและร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี บริษัทหรือ     
ภาคธุรกิจที่ส่งเสริมคุณค่าที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกร่วม            
ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง 
  2.3 แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม 

    การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้นที่
ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนั้นหากมีมาตรการทางสังคมในการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการและวิชาชีพสื่อมีจรรยาบรรณตามวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป และการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม และการส่งเสริมกิจกรรมและการสื่อ
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รณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมของสังคมไทยในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
ก็จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สื่อที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั้น 
จะต้องเป็นสื่อที่มีเนื ้อหาคุณภาพสูงที่มีผู้ผลิตและเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน สามารถเข้าถึง รับรู้ และเข้าใจเนื้อหาของสื่อจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรม
อันดีงาม รวมทั้งบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยได้ 
   แนวทางการพัฒนา 
      1. พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักให้แก่  
สื ่อสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์                
เพื่อนำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่            
การเป็นพลเมืองที่ดี ให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 
    2. พัฒนาสื ่อเผยแพร่เพื ่อส่งเสริมให้สื ่อและสื ่อสารมวลชนปฏิบัติงานบน
เสรีภาพของสื่อควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนา
เนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้
สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวัง        
การบริโภคสื่อที่เหมาะสม 
    3. พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ 
 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื ้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื ่อให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนา
คนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียบรู้ได้ด้วยตนเองในทุกชว่ง
วัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามาถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ 
 1. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างรวามสามารถในการแข่งขัน 
   ประเทศไทยมีขีดความสามาถในการแข่งขันสูง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
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 2. แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ      
ในการดำเนินงานตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่  
  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ที่ซับซ้อน มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความยึดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้าน
ภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวามถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือ           การ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
   แนวทางการพัฒนา  
     1. จัดให้มีการพัฒนามีทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์         
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
     2. จัดให้มีการพัฒนาด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
     3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 
     4. จัดให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชิวติที่สามารถ    
อยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
     5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที ่เชื ่อมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทาง
เชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่ม    
วัยเรียน/วัยรุ่น 
  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

 การพัฒนาการเรียนรู ้มุ ่งเน้นผู ้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู ้ตลอดเวลา                
มีการออกแบบระบบการเรียนรู ้ใหม่ การเปลี ่ยนบทบาทครู การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร                    
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนา 
กลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากหลายสาขาวิชา ในการรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั ้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม              
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ 
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 1. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 2. แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนย่อย 2 แผนย่อย ดังนี้ 
   2.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
ความรู ้และทักษะทางศิลปะ และความรู ้ด ้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด 
ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู ้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู ้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะ                  
การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง 
รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

    การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”   
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และ
วิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียน และ          
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิต  
และพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุน               
สื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครู              
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง 
  แนวทางการพัฒนา 
      1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย  
ได้แก่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ    
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดย เน้น
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษา       
ในระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและ
ทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้าง



40 
 

ธุรกิจใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกร
ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต           
มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และ
สามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ให้ผู้เรียน
สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ              
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื ่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี ่ยนตามความสามารถและ               
ระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกไ ด้ 
เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียน                    
มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
      2. เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
ได้แก่  (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการ  
การเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
อาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง  ในสถานประกอบการ              
ในสาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง 
ให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถ
สร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และมีครูที ่ชำนาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับ
นานาชาติในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรม และเสริม                  
สมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน                     
มาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู 
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครู               
อาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในสาขาที ่ตนเองสอน มีความรู ้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอ
ต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    3. เพิ ่มประสิทธ ิภาพระบบบริหารจ ัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
ประกอบด้วย 6 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้น 
การสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้าง
แรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้
มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการกำหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้าง
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พื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวน
พนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 
ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัวเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร     
ทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริม
ภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง     
การเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกัน
คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 
มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ(6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ 
การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ซึ่งรวมถึง
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ื อ
เสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
    4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่       
(1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการ             
จูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ         
(3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภท การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
    5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติประกอบด้วย 
5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความ
โดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนด
สมรรถนะและทักษะพื้นฐานสำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือใน    
การยืนยันและพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงาน     
ในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยำมากขึ ้นเป็นระยะ         
(2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับ                  
นานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค ( 3) จัดให้มี        
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื ่อนบ้านในสถานศึกษาและสำหรับ
ประชาชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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   2.2 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ 

ด้านทัศนะ และมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และรักษา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน
ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญาการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถ    
ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั ่นคงที ่ครอบคลุมทั ้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชน
ไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐาน  
พหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษจัดโรงเรียนระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้าง
มาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก 
ทั ้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิ จัย
กับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทำงาน ในลักษณะการรวมตัว 
ของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัย   
ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการสร้างเสริมศักยภาพ 
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
   แนวทางการพัฒนา 
      1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง                 
และการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและ
วรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจ
แก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษมีบทบาทเด่นในระดับ
นานาชาติ 
     2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถ
พิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั ้นแนวหน้ า เพื่อพัฒนา     
ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำ   
ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวัง
ให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการที่มีลำดับความสำคัญสูง    
ต่อการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) มีหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
 5.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนา 
ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม 
โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม 
 5.2 แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง
อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง 
ความสามารถในการบร ิหารจ ัดการภายใต ้สภาวะว ิกฤติ ให ้สามารถยืนหย ัดและต ้านทาน             
ความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง 
การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้ อมกระจาย    
ความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (3) การเปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน
ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
 5.3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัย     
ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุน      
ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้าง     
ความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
 5.4 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่  
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม    
พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งค่ังได้อย่างทั่วถึง  
 นอกจากนี ้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 ยังคำนึงถึงเงื ่อนไขและข้อจำกัดของ         
การพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
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 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
 เป้าหมายหลัก  
   เพื่อมุ่งส่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยได้มีโอกาส 
ที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มสูง และคำนึงถึง
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดเป้าหมายหลัก 5 ประการ ดังนี้ 
   1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
   2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  
   3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
   4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน  
   5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่  
 หมุดหมายการพัฒนา 
   เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระ
การพัฒนา (Agenda) ที ่เอื ้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน             
ในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนี่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13    
จึงไดก้ำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 
   1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
    หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
    หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
    หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
    หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
    หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ
ของภูมิภาค 
    หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก 
   2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
    หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได ้
    หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
    หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
   3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
    หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
    หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์       
การพัฒนาแห่งอนาคต 
    หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 เป้าหมายการพัฒนาหมุดหมายที่ 12  
   หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ สามารถนำไป   
สู ่การพัฒนาทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และในหมุดหมายที่ 12                
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค      
ทางสังคม มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ     
ที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที ่ด ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม                   
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลกสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบสุข 
   เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 
   เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์การพัฒนาหมุดหมายที่ 12 
   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้ มีพัฒนาการรอบด้าน      
มีอุปนิสัยที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง        
มีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่ จำเป็นและ
เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบ
อาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนา
ผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม 
   กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
    กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการ     
ของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและ
เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 เพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาภาคการผลิตเป้าหมาย    
โดยสร้างกลไกระดับชาติเพ่ือรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
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    กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด โดยการสร้าง
และพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม ่
   กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื ่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริม        
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ
เรียนในระบบการศึกษาปกติ 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคง
ของภาครัฐ จำแนกเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย        
มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก” 
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 นโยบาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชรได้นำนโยบายที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเพ่ือดำเนินงาน ดังนี้     
    นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื ่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ ่งการปกครอง           
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ
ให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  นโยบายที ่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ         
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ เพื่อลด
การเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
  นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ ามชาติ      
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต เพื่อพัฒนาศักยภาพ   
ของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่กระทบกับความมั่นคง 
  นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ 
และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม 
  นโยบายที ่ 11 ร ักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม        
เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคงความยั่งยืนและ
มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส   
โลกาภิวัตน์ 
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 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 19 ข้อ กำหนดขึ้นเพื่อรองรับ
นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรจึงนำส่วนที่เกี ่ยวข้องและ            
มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเพ่ือดำเนินงาน ดังนี้     
  1. การเสริมสร้างความมั ่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั ่นคงแห่งชาติ        
โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
    ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และ     
มีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
   1.2 กลยุทธ์ 
        1.2.1 ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศ           
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและ
ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
         2.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
และ    มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
    2.1.4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่
ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รับรู้ถึงความสำคัญของมิติความม่ันคงที่
ต้องประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
    2.1.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน     
ทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
    2.1.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชา
สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วน
ร่วม ในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหา     
ด้านความมั่นคง เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายได้ที่ทั ่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 
  3. การเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั ่นคง          
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
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   3.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
        สถาบันพระมหากษัตริย ์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
   3.2 กลยุทธ์ 
        3.2.2 ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้าง
ความเข้าใจถึงหลักการเหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        3.2.3 นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์  
ใช้เพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่าง           
ที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
  6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที ่ ๒ : สร้างความเป็นธรรม        
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติโดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   6.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
        คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 
   6.2 กลยุทธ์ 
                 6.2.4 มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่งเสริม
การสร้างงานการกระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้รายได้ต่อหัวของประชาชน    
มากขึ้น รวมถึงปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสร้างความเป็นธรรมนำไปสู่การกระจายอำนาจและจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจนการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค 
     6.2.6 มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธี    
เป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 
  10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ  
การป้องกันโดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
    10.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
    การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัย       
จากยาเสพติด 
     10.2 กลยุทธ์ 
     10.2.4 รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนัก
รู ้ถึงโทษของยาเสพติด เพื ่อป้องกันการเข้าไปยุ ่งเกี ่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจาก         
ทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
     10.2.5 ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ ๙ : เสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
    11.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
     หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชน    
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
    11.2 กลยุทธ์ 
     11.2.1 นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม 
  15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  รองรับนโยบายที่ ๑๐ : 
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
    15.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
     ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
    15.2 กลยุทธ์ 
     15.2.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
     15.2.4 ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และกำจัดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่
สงครามไซเบอร์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทาง    
ไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
  19. การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบาย   
ที ่ ๑๑ : รักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมาย          
เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
    19.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐาน   
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    19.2 กลยุทธ์ 
     19.2.2 เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่
ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง
ประชารัฐ 

7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง     
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ                   
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน
ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 
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หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และ
ทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั ้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ 
คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื ่อมล้ำของ                
การกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญ             
ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที ่พิเศษ 
(พ้ืนที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชน - ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
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    4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม      
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    2.1 กำลังคนมีทักษะที ่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ         
ของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 
    1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที ่ตรงตามความต้องการ       
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    3.1 ผู ้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู ้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
    3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้                
ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    3.4 แหล่งเรียนรู ้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื ่อการเรียนรู ้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
    3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
    3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
    3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ สื ่อตำราเรียน และสื ่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ         
ให้มคีุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
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    3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ                     
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
    4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู ้เร ียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
    5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที ่มี
คุณภาพ 
    4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ    
คนทุกช่วงวัย 
 
    4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้อง          
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม                 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้                       
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต       
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
    6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล           
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
    6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
    6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความ                 
เป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
 การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของ   
การจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรม
ปฏิรูป ดังนี้ 
 เป้าหมาย 

  ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดี รู ้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ        
มีจิตสาธารณะ  
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
  2. เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
  3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 กิจกรรมปฏิรูป 
  กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 
5 กิจกรรม ดังนี้ 
    กิจกรรมที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการตลอดช่วงชีวิตของคน จึงจำเป็นต้องสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และป้องกันเด็กเยาวชนออกจากระบบ
การศึกษา ตลอดจนการระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1.1 เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓ - ๕ ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัว
จนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
      1.2 เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่อ อย่างน้อยจนจบ  
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเอง
ในการดำรงชีวิตได้ 
      1.3 ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy 
& Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต    
ในโลกยุคปัจจุบัน 
      1.4 เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้ภาคเอกชน 
    กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ     
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบ
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียน
เข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้
อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
     เป้าหมาย 
      2.1 ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต
ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และ
มีจิตสาธารณะ 
      2.2 คร ู/อาจารย ์ม ีสมรรถนะด้านการจัดการเร ียนรู ้  ประกอบด้วย           
การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพ
และความเป็นครู 



55 
 

      2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหาร 
งานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 
    กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาคนของประเทศ
ให้มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการ
จัดการศึกษาก็คือ “ครู” ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนผู้เรียน
ให้มีความรู้ เจตคติ มีทักษะในการใช้ชีวิต สามารถเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้และดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
     เป้าหมาย 
      3.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
อาจารย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้ 
       3.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ  
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ำ 
       3.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการ   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่  
       3.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู 
และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพื่อนำไปสู่การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู
และครูพี่เลี้ยงตามความต้องการจ้าเป็น 
      3.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา 
และสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
       3.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ที ่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั ้งทางด้านวิชาการ เชี ่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ        
และจิตวิญญาณความเป็นครูเพ่ือนำไปสู ่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัต ิงานและสมรรถนะ          
และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น 
       3.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) และให้ความความสำคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิ   
ทางการศึกษา 
       3.2.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำ 
ผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะ และการปรับปรุงค่าตอบแทน        
ที่เหมาะสม 
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    กิจกรรมที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน การผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ของประเทศควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “วิชาการประสานการปฏิบัติ” หรือ
อาชีวศึกษาทวิภาคีที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นให้มีคุณภาพและขยายวงกว้างในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดการเรียนการสอนระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือผู้เรียน
ทุกคนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ควรส่งเสริม
ให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที ่เป็นจุดแข็ง            
มีมาตรฐานสูงสู่ความเป็นเลิศในแต่ละแห่ง 
     เป้าหมาย 
      - ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการ 
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
    กิจกรรมที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  สืบเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เด็กวัยเรียน นักศึกษา วัยแรงงานมีจำนวนลดลง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้              
ในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษามีกำลังและทรัพยากรเพียงพอ        
ที่จะดำเนินการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนางานวิจัย
และขีดความสามารถของระบบวิจัยและศักยภาพของนักวิจัยให้มีความพร้อมและความสาม ารถ        
ในการผลิตงานวิจัยที ่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน          
ของประเทศอย่างยั่งยืน 
     เป้าหมาย 
      5.1 การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
      5.2 การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจาก    
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
      5.3 การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื ่อการสร้าง   
ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย 

9. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้มีนโยบายและแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทย      
มีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิต    
ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับ   
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเนื่องจาก
ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ ้นในประชาคมโลกและมีบทบาทนำในการขับเคลื ่อนความยั ่งยืน             
ในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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อันจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงได้กำหนดนโยบาย
หลัก 12 นโยบาย และนโยบายเร่งด่วน 12 นโยบาย ดังนี้ 
 นโยบายหลัก   
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ 

3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต  

อย่างยั่งยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
โดยข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพื ่อสร้างคนไทยที ่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที ่อบอุ่น                        
ในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐาน
การให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ 
ความรู้เรื ่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้  
บริการสาธารณะที่เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั ่วประเทศ                 
ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถ                 
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
  8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของ
เด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัด                
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
   8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู ้และการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะและอาชีพของ                    
คนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยี
และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด              
การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและ
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จัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
  8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ทั ้งในส่วนฐานความรู ้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของ
ประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อม
ทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0   
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบ                
ในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึง
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคน
ที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับ
ฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย 
เพื่อกลับมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร 
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ     
โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มี
ศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้กับประเทศ 
 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื ่อขจัดความเหลื ่อมล้ำและ                 
ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและ
นวัตกรรมในเชิงพื ้นที ่ที ่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื ่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู ้ด้อยโอกาส                
และยกระดับคุณภาพชีวิตผู ้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัล                 
และอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับ  
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความ
เป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่าย                    
ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อม
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และองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
  8.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของ
ประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริม
กระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและ 
นวัตกรที ่สามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มและยกระดับงานวิจ ัย ส ู ่การเพิ ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี                                
และนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
   8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบ 
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เ รียน คืนครูให้นักเรียน โดยลด
ภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยง 
หรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอด                   
ช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด                    
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริม               
การเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
  8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและ    
กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มี
ค ุณภาพการศึกษาดีกับโรงเร ียนขนาดเล็กเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริม                        
ให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มี
ความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับ
โครงสร้างหนี ้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา                      
ที่เหมาะสม 
  8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน            
ที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนด
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มาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพ
ของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะ
เปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
  8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์              
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย 
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคาร
หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและ                 
ข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาส
ของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง คือ 
 1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบ
อาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและ
มาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สิน
ของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ ปรับปรุงร ะบบ
ที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดิน
ของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจ ประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง เป็นต้น 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุง
ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย    
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และ               
เด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ เป็นต้น 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการ 
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื ่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกัน                 
ทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือช่องทางการส่งออก ให้ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยังตลาดอื ่นโดยเร็ว ส ่งเสริมการท่องเที ่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที ่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้                  
ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัด
ด้านการส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 
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 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้
สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กำหนดเป้าหมายรายได้
เกษตรกร ให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตร สำคัญ อาทิ ข้าว 
ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกัน รายได้ ส่งเสริมระบบ
ประกันภัยสินค้าเกษตร เป็นต้น 
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไก
การปรับอัตราค่าจ้างที ่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน                 
ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกำกับ ดูแล
ราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเอง                         
เพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายในระบบ 5G 
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบ
ดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจำ โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายพร้อมทั้ง
ให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัด
การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปราม 
แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด 
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาต
ของทางราชการที ่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น 
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 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย
การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการ
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

10. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570) 
 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 
2570) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจหลักเกี ่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื ่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ ่งทุนมนุษย์เป ็นปัจจัยสำคัญ ที ่สุด                
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ โดยการนำยุทธศาสตร์ชาติ        
ด้านการพัฒนาและเริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น    
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและการพัฒนาการเรียนรู ้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)       
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา (SDG4) และนโยบายที่เกี ่ยวข้องใช้เป็นกรอบนารกำหนดทิศทางและเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็น พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่” 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ  
  2. การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย 
  1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถเป็นหลักได้ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
   T (Transparency)        หมายถึง ความโปร่งใส 
   R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
   U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
   S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
   T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
  2. ทุกหน่วยนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 นโยบายการจัดการศึกษา 
  1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียบรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 
  2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 
  3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 
  4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว 
  5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ    
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชการและสายวิชาชีพ 
  6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน 
  7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
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  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินับ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
  9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
  11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 นโยบายเร่งด่วน 
  1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 
  3. ฐานข้อมูล Big Data โดยมุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยสนับสนุน
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
  5. พัฒนาทักษะอาชีพ โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
  6. การศึกษาตลอดชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย      
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ทีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

12. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่ 3 ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุก
ช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ จึงได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 หลักการสำคัญ 

 1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้  
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ โดนให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
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 3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศและแถลงไว้เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
 นโยบายและจุดเน้น 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
   1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกัน
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความ
ปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และแวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  
   1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตะหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต 
   1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เต็มรูปแบบ เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
   2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ
ตนเองด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ 
รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัล ให้คำปรึกษา แนะนำ 
   2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู ้และการวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
   2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย     
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
   2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมืองและ
ศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอนคุณภาพสูง รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
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   2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
   2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม     
ร่มรื ่น จูงใจให้เข้าไปใช้บริการโดยมีมุมค้นหาความรู ้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) 
   2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไป
ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์         
ที่ตัวผู้เรียน 
  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
   3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็ก   
ตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
   3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที ่มีอายุตั ้งแต่ 3 ปีขึ ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยที่เก่ียวข้อง 
   3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ
กลุ่มเปาะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียม 
   3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้ารเป็นหลัก (Home-based Learning)  
  4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน  เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course)    
เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
   4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากลรวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการใน
การผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
   4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัติสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency)  
   4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม      
และพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. 
และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  
   4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกร
อัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
   4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำโดย
การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
   4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ ่มเป้าหมายผู ้อยู ่นอกระบบโรงเรียนและ
ประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รงมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 
  5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
   5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการจัดการเรียนรู้การประกอบ 
อาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
   5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
อนาคต 
   5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
คสบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
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  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
   6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื ่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล 
(Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
   6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
   6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบคุลากรทาง
การศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำนโยบายและจุดเน้น       
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัด
การศึกษาโดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู ่การปฏิบัติระดับพื ้นที ่ ทำหน้าที ่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ตามลำดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการตามลำดับ 
  4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลัก และหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว 
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 



69 
 

13. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริบท 
สภาพแวดล้อม กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโครงสร้างอำนาจหน้าที ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                    
ผลการดำเนินงาน มากำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็น
ในโลกยุคใหม”่  
 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง 
เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  เป้าประสงค์รวม  
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
มีประสิทธิภาพ 
  2. ผู ้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและเท่าทัน   
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
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14. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)           
        เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว ่า SDGs)          
เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายโลก
แห่งการพัฒนาที่ยั ่งยืนนี้ได้เผยแพร่และใช้แทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่หมดอายุเมื่อ       
สิ ้นปี 2558 โดย SDGs เป็นทิศทางการพัฒนาตั ้งแต่ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก         
17 เป้าหมายและเป้าประสงค์ 169 ข้อ 
  เป้าหมาย 17 ข้อ ได้แก่ 
  1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดหรือที่ใดก็ตาม 
  2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการ และ
ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน 
  3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดภิาพสำหรับทุกคนในทุกวัย  
  4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม               
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต การศึกษาที ่มีคุณภาพทำให้แน่ใจว่าให้การศึกษา                   
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุก ๆ คน 
  5. ความเท่าเทียมกันทางเพศบรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังของ
สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
  6. สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน  
  7. สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ 
ยั่งยืน และทันสมัย 
  8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  
  9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  
  10. ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ ลดความไม่เท่าเทียม ทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
  11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน 
และยั่งยืน 
  12. สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน  
  13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง  
  14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
  15. ปกป้อง ฟื ้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้              
อย่างยั่งยืน  
  16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง     
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
  17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
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เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ      
เท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. สร ้างหลักประก ันว ่าเด ็กชายและเด ็กหญิงทุกคนสำเร็ จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี 2573 

   2. สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนาการดูแล และการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี 2573 เพื ่อให้เด็ก
เหล่านั้น มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

   3. ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษารวมถึง
มหาวิทยาลัยที ่มีราคาที ่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) ฉบับเต็ม 5 

   4. เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ
อาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573  

   5. ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม                   
ภายในปี 2573 

   6. สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู ้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั ้งชายและหญิง
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  

   7. สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  7.1 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก      
ผู้พิการ และเพศสภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผล สำหรับทุกคน  
  7.2 ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที ่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา       
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศ
กำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี 2563 
  7.3 เพิ ่มจำนวนครูที ่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573  
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15. วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
  2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู ้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ        
ในการแข่งขัน   
  4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
  6. พัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี ่ยวชาญในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 
 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1. ด้านความปลอดภัย 
  1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบ
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัย
ต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่  (New 
Normal) และวิถีชีวิตปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลป้องกันเพ่ือให้มีการพัฒนาครบทุกด้าน 
  2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
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  2.3 จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพเพ่ือให้มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม   
กับความต้องการและบริบท 
  3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้เกิดสมรรถนะที ่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง 
ความสามารถในการสื่อสาร จัดระบบและกระบงนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวม
พลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้ง   
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ 
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการนำระบบ
ธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
  3.5 พัฒนา ส่งเสริมผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรถนะตาม
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมภิบาล 
  4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรม     
ในการขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  4.5 เพิ ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับ
กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดรับกับชีวิตใหม่วิถีใหม่ (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
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 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภสวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
  2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
  5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ควสามรู้ด้านการวางแผนและ
การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
  6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)       
มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ 
  7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนรประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ ในพื้นที ่สูง 
ห่างไกล และทุรกันดาร 
  8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
  9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล    
ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

16. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษา                        
ในด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี  
(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้    
และทักษะอาชีพระยะสั ้นและระยะยาว ที ่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา      
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีพการอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ     
 วิสัยทัศน์ “ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับ
ความตอ้งการในการพัฒนาประเทศ”  
 พันธกิจ    
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สอดคล้อง     
กับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน        
ในระดับสากล 
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 2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย   
 3.  เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการอาช ีวศ ึกษาภายใ ต้หล ักธรรมาภ ิบาล                  
โดยอาศัยเครือขา่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
 4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัด    
การอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   
 5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพดว้ยวิธีที่หลากหลาย  
 เป้าหมาย 
 1. ด้านคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา   
 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั ่วไป ได้แก่ การสื ่อสาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการ การทำงานร่วมกับผู้อื ่น การใช้กระบวนการ               
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลขและ การจัดการและการพัฒนางาน 
 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ     
ในการใช้ทักษะในสาขาวิชาชีสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ   
 ยุทธศาสตร ์ 
 1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาช ีวศึกษาเพื ่อสร้างขีดความสามารถ             
ในการแขง่ขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้สมรรถนะ สอดคลองกับ ความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา   
 5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

17. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564)  
 แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ ่นได้มีความรู ้ ความสามารถในการประกอบอาชีพอยู ่ในท้องถิ ่น  การส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้
ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในศตรวรรษที่ 21     
 วิสัยทัศน์ “ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยพลังประชารัฐบนพื้นฐานความเป็น
ไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษท่ี 21ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข      และ
ยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริมพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. น้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  
 เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
  2. สถานศึกษามีปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสม 
  3. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเชื ่อมโยง                        
ในรูปแบบเครือข่าย (NETWORK) 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศึกษานิเทศก์ที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการบริหารจัดการระบบแผนงานและงบประมาณ
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบแผนงานและงบประมาณทางการศึกษา                    
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 
  9. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 (3R x 8C) 
  10. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  11. คณะกรรมการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับ (ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
  12. กลุ่มเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  13. กลุ่มเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  14. กลุ่มเครือข่ายการนิเทศการศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  15. คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม                    
ในการจัดการศึกษา 
 17. ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นมีความรู ้ ความเข้าใจในการเป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงการจัด                            
การศึกษาท้องถิ่น 
 18. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษา ท้องถิ่น 
 19. สถานศึกษาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การอนุรักษ์  
การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน     
ในท้องถิ่น 
 21. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนาให้แก่เด็ก เย าวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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 22. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 
 23. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 25. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาแบบพหุปัญญา 
 26. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างพุทธศาสนากับอิสลาม 
 27. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพอย่างเท่าเทียมในสังกัดอ่ืน สร้างขวัญกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์  
   1. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพหรือตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
   2. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3. การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่น 
   4. การส่งเสริมสนับสนุน และจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
   5. การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเชิงดุลยภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   6. การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ท้องถิ่นและอาเซียนศึกษา 
   7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาเพื่อการสื ่อสาร                
และคิดคำนวณ (3R) 
  กลยุทธ์ 
    1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศอ่ืน อย่างน้อยอีก 1 ภาษา 
   2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดคำนวณ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์   
   1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณาญาณและทักษะ    
ในการแก้ปัญหา (Critical Thinking Problem Solving) 
   2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) 
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   3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม                       
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม (Cross - Cultural Understanding) 
   4. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 
   5. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communication, information and Media Literacy) 
   6. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และรู้ทันเทคโนโลยีและ   
การสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
   7. การพัฒนาการผู้เรียนให้มีทักษะทางอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career 
and Learning Skills) 
   8. การพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็น
คุณลักษณะพ้ืนฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี 
(Compassion) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ 
   1. การปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยมไทยและจิตสำนึกรักท้องถิ่น 
   2. การปลูกฝัง ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์  
   1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น 
   2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
   3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก 
   4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการนิเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์  
   1. การส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์  
   1. การพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
   2. การพัฒนาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 
   1. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การทำนุบำรุงศาสนา 
  กลยุทธ์  
   1. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน
ของศาสนา 
   2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้
หลักธรรมคำสอนของศาสนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาจัดการศึกษาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 
   1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้  
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 11 ส่งเสริม บูรณาการทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความม่ันคง สันติสุข และ
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
  กลยุทธ์ 
   1. การจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม 
   2. การจัดการศึกษาเรียนร่วมระหว่างพุทธศาสนากับอิสลามศึกษา 
   3. การส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

18. นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา         
      ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิตได้ขับเคลื่อนภารกิจตามหลักแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่คำนึงถึงหลักการบริหารจัดการในเรื่องหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจ การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรด้านการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
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 หลักการ กศน. เพื่อประชาชน “ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” 
 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  
  1. ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพ 
   1.1 น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ 
   1.2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ 
   1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้การปลูปฝังคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น 
   1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท 
   1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี และกร
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
   1.6 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วย
ตนเองครบวงจร 
   1.7 พัฒนา Digital Learning Platform  
   1.8 เร่งดำเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน
หน่วยกิต เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษา 
   1.9 พัฒนาระบบนิเทศการศึกษาในระบบ On-Site และ Online 
  2. ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ 
   2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
   2.2 พ ัฒนาหล ักส ูตรอาช ีพระยะส ั ้นท ี ่ เน ้น New skill Up skill และ Re skill            
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
   2.3 ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์ ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start-up) 
   2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
   2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ 
   2.6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติตัวสำหรับสตรีตั้งครรภ์ 
   2.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
   2.8 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาษา 
   2.9 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy)   
   2.10 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
   2.11 สร้างอาสาสมัคร กศน. เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 
   2.12 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. 
 
 
 



81 
 

  3. ด้านองค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
   3.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษา 
   3.2 ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบล และศูนย์การเร ียนรู ้ช ุมชนชาวไทยภูเขา          
“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)  
   3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนที่เน้น Library Delivery 
   3.4 ให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก Science@home 
   3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างพื ้นที ่การเร ียนรู ้ในรูปแบบ Public Learning 
Space/Co-Learning Space เพ่ือการสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นใรสังคม 
   3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม กศน.จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
  4. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
   4.1 ขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย 
   4.3 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
   4.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
   4.5 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกประเภท 
   4.6 ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   4.7 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
   4.8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการ         
อย่างเต็มรูปแบบ 
   4.9 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0  
   4.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

19. แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จังหวัดกำแพงเพชร    
ได้ดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) กำหนด ตลอดจนวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชานในพื้นที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างส่วนราชการ และประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา     
และแผนงาน ดังนี้ 
  เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์) “แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยว
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ”  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และพลังงานทดแทนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาศักยภาพและปัจจัยพื ้นฐานรองรับการเกษตร เกษตรปลอดภัย และ
อุตสาหกรรม 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิต และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
   3. สร ้างม ูลค่าเพิ ่มแก่ส ินค้าเกษตร เกษตรแปรร ูป และผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน             
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   4. ส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 
  แผนงาน  
   1. เพิ ่มศักยภาพการผลิตด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำและพื ้นที ่การเกษตรรองรับ      
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน  
   3. พัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและวิถีชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีศักยภาพ 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพและวิถีชุมชน 
   2. พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ด้ วยอัตลักษณ์เพื ่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
   3. บริหารจัดการท่องเที ่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง      
ของบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
   4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิม      
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  แผนงาน  
   1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 
   2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื ่อมโยงแหล่งท่องเที ่ยวมรดกโลกกับแหล่งท่องเที่ ยว             
ที่มีศักยภาพและวิถีชุมชน 
   3. สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่การท่องเที่ยวและบริการที่มีอัตลักษณ์ในเชิงพ้ืนที่ 
   4. เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และเส้นทางคมนาคมรองรับ  
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน 
   2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน และสถาบัน
ครอบครัว เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หลักศาสนา 
วัฒนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดีที่เหมาะสมกับวัย โดยเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคอุบัติการณ์ใหม่ และอุบัติการณ์ซ้ำ 
   4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   5. รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
ควบคู่กับป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ ตลอดจน
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติธรรมชาติ  
  แผนงาน 
   1. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
   2. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 20. แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาสำหรับ
คนพิการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง   
มีความสุข และประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ โดยเข้าถึงบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีคุณภาพ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กร
ภาคีเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้องกับคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่าง            
มีมาตรฐาน และสนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาท จึงกำหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาสำหรับคนพิการ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “คนพิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง” 
 พันธกิจ  
 1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทึกระบบ 
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 3. ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและธรรมาภิบาล 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 เป้าประสงค์ 
  คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
ของแต่ละบุคคล และมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพ่ึ งตนเองได้อย่างมีศักดิ ์ศรี      
ความเป็นมนุษย์บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิและโอกาสการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษทุกระดับ ทุกระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรองรับการจัด
การศึกษาระบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้   
ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
   ยุทธศาสตร์ที่  7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

21. แผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
     ปีพุทธศักราช 2566 – 2570  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ปีพุทธศักราช 2566 – 2570 ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง          จึงกำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น ปฏิบัติพันธกิจเพ่ือชี้นำ แก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคม” 
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 พันธกิจ 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
  1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้  
  2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
  3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) ทีม่ีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4 ด้าน และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า โดยการมีส่วนร่วมในการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
   ประเด็นที ่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ขนส่งและโลจิสติกส์)  โดย     
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโลจิสติกส์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม่คุณภาพได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และตลาดแรงงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 
เพ่ือรองรับแผนงานด้านการขนส่ง 
   ประเด็นที่ 3 ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริม     
การท่องเที่ยว การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการสร้างผู้ประกอบการใหม่  
   ประเด็นที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการพัฒนา
องค์ความรู้และการให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ประเด็นที ่1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยการจัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์การเป็น “วิศกรสังคม” และโครงการส่งเสริมความรัก   
ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  
   ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยการจัดให้มีโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 
   ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 
โดยการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเตรียม
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ความพร้อมด้านบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และเทคโนโลยีที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
   ประเด็นที่ 7 เสริมสร้างศักยภาพด้านการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ โดยการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาและปราชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา
และนันทนาการ สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝัง  
ให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอต่อคนทุกวัย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ
ดำเนินโครงการบูรณาการพัมนธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก 
   ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
โดยการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก รวมทั้งมีการบูรณาการพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และ  
การบริการวิชาการ  
   ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยการหาแนวทางการพัฒนา สร้างวัตกรรม
เกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
   ประเด็นที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง โดยการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) สู่ Market Place 
และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลอย่างต่อเนื่อง 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดยมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ  
   ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความ 
สามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
มีความรับผิดชอบ ผู ้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั ้งผู ้นำทางความรู ้และความคิด มีระบบ         
การบริหารจัดการบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
   ประเด็นที ่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี      
การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยม  
ให้ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริต  
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22. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดกำแพงเพชร 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ต ิดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดกำแพงเพชร จากหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางท่ี 30 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำแนกตามยุทธศาสตร์               
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ค่า

เป้าหมาย 
 

ผล 
การดำเนินงาน    

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ     
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา    
การจัดการศึกษา    
เพื่อเสรมิสร้างความ
มั่นคงของสังคมและ 

1) ร้อยละของสถานศึกษาจดักิจกรรม
ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้องใหม้ีทัศนคติ  
ที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี        
มีจิตอาสา 

100 100   

ประเทศชาต ิ 2) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้อง            
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100   

 3) ร้อยละของสถานศึกษาจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรม เพื่อเสรมิสรา้งเอกลักษณ์  
และจติสำนึกรักบา้นเกิด 

100 100   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา   
การจัดการศึกษา    
เพื่อปลูกฝังผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

4) ร้อยละของสถานศึกษาจดักิจกรรม
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย จติสำนึก
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้
กระบวนการลูกเสือ  
ยุวกาชาดผู้บำเพญ็ประโยชน์ ฯลฯ 

100 100   

 5) ร้อยละของสถานศึกษาจดักิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม   

100 100   

กลยทุธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อป้องกนัภยัจาก
ยาเสพตดิ อาชญากรรม 

6) ร้อยละของสถานศึกษา         
จัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเสริมสรา้ง
ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ด ี

100 100   

ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์
และโรคอุบัติใหม ่

7) ร้อยละของสถานศึกษา        
จัดการเรียนรู้หรือกิจกรรม     
เสรมิสร้างให้มีภูมคิุ้มกันจาก           
ภัยยาเสพตดิ อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ และโรคอุบัติใหม่ 

100 100   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ค่า

เป้าหมาย 
 

ผล 
การดำเนินงาน    

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

1) ร้อยละของสถานศึกษา        
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning)     
เพื่อสร้างขีดความสามารถ             
ในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

80 89.67   

 2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
เป็นเลิศทีไ่ดร้ับการส่งต่อตาม
ศักยภาพ/พหุปญัญา 

20 79.65   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนใหม้ี
ทักษะอาชีพ 

3) ร้อยละของสถานศึกษาอาชีวศกึษา
จัดการเรียนรู้เพื่อผลิตกำลังแรงงาน    
ที่มีคุณภาพตามบริบทพ้ืนท่ี 

80 100   

และการมีงานทำ 4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา     
ผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพเพิ่มข้ึน 

66 66.66   

 5) สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสงูขึ้น
เมื่อเทียบกับผู้เรยีนสามัญศึกษา 

23:77 32:68   

 6) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพ
อิสระของผูส้ำเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

30 60   

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถ
สร้างองค์ความรู้  และ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

7) จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
และความเชี่ยวชาญตามความสนใจ 

45 462   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณุภาพการศกึษาทกุระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน         
ให้มีสมรรถนะสำคญั  

1) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัย           
มีพัฒนาการสมวัยครบทุกด้าน 

95.50 93.42   

ในศตวรรษที ่21 และ    
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาสามารถอ่านออก      
เขียนได้ คดิเลขเป็น 

80 72.63   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    



89 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ค่า

เป้าหมาย 
 

ผล 
การดำเนินงาน    

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 3) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.3            
มีค่าเฉลีย่ของผลการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพ
ผู้เรยีน (NT: National Test)        
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

56 37.12   

 4) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET : Ordinary National 
Educational Test) แต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มขึ้น 

56 25   

 5) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.3           
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET : Ordinary National 
Educational Test) แต่ละวิชา     
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น 

56 21.99   

 6) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.6           
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET : Ordinary National 
Educational Test) แต่ละวิชา     
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น 

56 11.20   

 7) ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวช.       
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ        
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แต่ละวชิา    
ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
เพิ่มขึ้น 

40 57.66   

 
 
 
 
 
 

8) ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวส.       
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แต่ละวชิา    
ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
เพิ่มขึ้น 

40 ไม่มีการทดสอบ   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ค่า

เป้าหมาย 
 

ผล 
การดำเนินงาน    

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 9) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีคา่เฉลีย่ของผล      
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน    
(N-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 40 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น 

40 40   

 9) ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศกึษา
ตอนต้น มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติด้านการศกึษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 40  
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 

40 38.79   

 9) ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลายมีค่าเฉลี่ยของผล         
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน     
(N-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 40 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น 

40 34.64   

 9) ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู ้มีทกัษะ 

มีสมรรถนะตามหลักสตูร และ
คุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 
21 

60 72.77   

 10) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐานสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

50 49.01   

 11) ร้อยละของผู้เรยีนระดับ
อาชีวศึกษา/กศน.มีทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการสื่อสาร
และการประกอบอาชีพ 

50 78.33   

 12) ร้อยละผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา/
กศน. สามารถใช้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

65 89.75   

 13) ร้อยละของนักศึกษาของ
อุดมศึกษาผ่านการประเมินระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐาน
อื่น 

6 8.40   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ค่า

เป้าหมาย 
 

ผล 
การดำเนินงาน    

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 14) ผลการประเมินคณุภาพบัณฑติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3 3   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
หลักสตูร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 

15) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

50 98.20   

ทีส่อดคล้องกับ        
การเปลีย่นแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 

16) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีระดับคณุภาพผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนา    
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

65 97.68   

 17) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูด้้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณติศาสตร์ 
(STEM) 

50 77.40   

 18) ร้อยละของสถานศึกษาจัด      
การเรยีนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน          
ที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
งานทำตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 

40 96.69   

 19) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษา
ในระบบปกติ ระบบทวิศึกษา และระบบ
ทวิภาคี ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะและความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

40 57.84   

 20) จำนวนหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมสำหรบัผู้ที่เข้าสู่สังคมผูส้งูวัย 

15 28   

 21) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา   
ของผู้เรียน 

20 69.36   

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา    
การวัดและประเมินผล
ให้มีประสิทธิภาพ               

22) ร้อยละของสถานศึกษามีการวัด
และประเมินผลตามมาตรฐาน
การศึกษา 

90 95.23   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
ประชากรทุกช่วงวัย    
ให้ได้รับโอกาส        
ทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง 

1) ร้อยละของประชากรทุกช่วงวัย 
(เด็กปกติ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
ฯลฯ) ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบอย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึง 

90 93.39   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ค่า

เป้าหมาย 
 

ผล 
การดำเนินงาน    

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 2) ร้อยละของสถานศึกษาใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือ      
เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู ้

50 85.47   

 3) ร้อยละของประชากรวัยเรียน        
ที่ขาดโอกาสหรือไมไ่ดร้ับการศึกษา
และผูเ้รียนทีม่ีแนวโน้มจะออกกลางคัน
ลดลง 

1.17 2.49   

 4) อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของ
ประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

1.25 49.32   

 5) ร้อยละของสถานศึกษาจดักิจกรรม
แนะแนวการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการและความถนดัของ
ผู้เรยีน 

90 97.95   

 6) ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่างเป็นรูปธรรม 

80 99.56   

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน
ผู้เรยีนให้ไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง 
มีคุณภาพ 

7) ร้อยละของสถานศึกษามกีารระดม
ทุนทรัพย์จากหน่วยงาน/
บุคคลภายนอกเพื่อการพัฒนา
การศึกษาให้มีคณุภาพ 

70 83.37   

 8) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษามี
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา      
จากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
การศึกษาให้มีคณุภาพ 

5 64.18   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะ 

1) ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรม      
ที่แสดงออกถึงการดำรงชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม 

100 79.76   

และพฤติกรรม           
ที่พึงประสงค์         
ด้านสิ่งแวดล้อม 

2) ร้อยละของสถานศึกษา        
จัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่ปลูก
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 99.42   

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม  
การจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

3) ร้อยละของสถานศึกษาขับเคลือ่น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
สู่การเรียนรู ้

90 100   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ค่า

เป้าหมาย 
 

ผล 
การดำเนินงาน    

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ระบบการบริหาร      
จัดการศึกษา            
ให้มีประสิทธิภาพ 

1) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษานำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ       
อย่างเป็นรูปธรรม 

90 98.70   

 2) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ     
อย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส 

95 99.69   

 3) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษา ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดโดยรูปแบบภาคี
เครือข่าย 

90 99.09   

 4) ร้อยละของสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 

100 100   

 5) จำนวนเครือข่ายหรือรูปแบบ     
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ที่มีประสิทธิภาพ 

62 91.02   

 6) ร้อยละของโรงเรยีนขนาดเล็กมกีาร
บริหารจดัการใหม้ีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

60 90.21   

 7) ร้อยละของสถานศึกษามีการพฒันา
ระบบฐานข้อมลูด้านการศึกษา  

100 99.34   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู 
อาจารย์และบุคลากร
ทางการศกึษาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน 

8) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

90 97.40   

วิชาชีพ 9) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย(โรงเรยีนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ท่ี
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 80.43   
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23. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง 

  1. มีการกำหนดและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา   
ในจังหวัดกำแพงเพชร 
  2. ผู้เรียนส่วนมากมีคุณธรรม และจริยธรรม 
  3. มีสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. มีสถาบันอาชีวศึกษาจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครอบคลุมทุกสาขา   
  5. มีสถาบันการศึกษา/สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับผู้เรียนได้ทุกช่วงวัย 
  6. มีหน่วยงานการศึกษาให้บริการเด็กพิการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็กพิการ ในทุกประเภท 
  7. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยครบทุกด้าน 
  8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 จุดอ่อน 
  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
  2. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็น 
  3. ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนไม่ครบ 100% และบางส่วนออกกลางคัน 
  4. สัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพเทียบกับผู้เรียนสายสามัญยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  5. ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  6. สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาผลิตกำลังคนไม่เพียงพอต่อความต้องการ        
ของตลาดแรงงาน 
  7. ผู้เรียนส่วนมากยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 
  8. หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไมเ่พียงพอ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 โอกาส 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนาและสถาบันอื ่น ๆ 
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
  2. มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลายและเป็นเมืองมรดกโลก    
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลายเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา 
  4. มีโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับกำลังคนและตลาดแรงงาน 
  5. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอื้อทีต่่อการจัดการศึกษา 
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  6. รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 อุปสรรค 
  1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนมี
อาชีพไม่ม่ันคง เกิดการว่างงาน เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาน้อยลง 
  3. มีผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 
  4. งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรมีไม่เพียงพอ 

ตารางท่ี 31 การให้ค่าน้ำหนักและจัดลำดับความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายใน 
                   

ที ่ สภาพแวดล้อมภายใน 
ถ่วงน้ำหนัก 
(Weight) 

คะแนน 
(Rating) 

คะแนน         
ถ่วงน้ำหนัก 

(Weight Score) 

ลำดับ
ที ่

S7 ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย        
ครบทุกด้าน 

0.068 8.190 0.556 1 

S1 มีการกำหนดและติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร 

0.067 8.095 0.543 2 

S8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

0.065 8.048 0.520 3 

S5 มีสถาบันการศึกษา/สถานศึกษา     
ทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับผู้เรียน 
ได้ทุกช่วงวัย 

0.067 8.000 0.537 4 

S6 มีหน่วยงานการศึกษาให้บริการ      
เด็กพิการตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม           
ที่สอดคล้องกับความต้องการ        
ของเด็กพิการในทุกประเภท 

0.063 7.762 0.486 5 

S9 ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

0.064 7.762 0.496 6 

S3 มีสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

0.064 7.714 0.496 7 
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ที ่ สภาพแวดล้อมภายใน 
ถ่วงน้ำหนัก 
(Weight) 

คะแนน 
(Rating) 

คะแนน         
ถ่วงน้ำหนัก 

(Weight Score) 

ลำดับ
ที ่

S4 มีสถาบันอาชีวศึกษาจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครอบคลุม    
ทุกสาขา   

0.064 7.667 0.489 8 

S2 ผู้เรียนส่วนมากมีคุณธรรมและจริยธรรม 0.058 6.857 0.399 9 
 รวมจุดแข็ง 0.580  4.522  

W7 ผู้เรียนส่วนมากยังไม่สามารถ            
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       
ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 

0.064 7.524 0.480 1 

W1 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

0.059 6.952 0.410 2 

W8 หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศไม่เพียงพอ 

0.053 6.524 0.345 3 

W2 ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการอ่าน 
การเขียน และการคิดเลขเป็น 

0.051 6.333 0.322 4 

W6 สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา
ผลิตกำลังคนไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

0.052 6.333 0.330 5 

W4 สัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพเทียบ 
กับผู้เรียนสายสามัญยังไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

0.050 6.048 0.303 6 

W5 ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม 

0.047 5.905 0.279 7 

W3 ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนไม่ครบ 
100% และบางส่วนออกกลางคัน 

0.045 5.571 0.249 8 

 รวมจุดอ่อน 0.420  2.717  

 รวมสภาพแวดล้อมภายในท ั้งหมด 1.00    
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 ตารางท่ี 32 การให้ค่าน้ำหนักและจัดลำดับความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ที ่ สภาพแวดล้อมภายนอก 
ถ่วง

น้ำหนัก 
(Weight) 

คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(Weight Score) 

ลำดับ
ที ่

O6 รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย             
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

0.106 8.000 0.846 1 

O2 มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  
ทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย
และเป็นเมืองมรดกโลก              
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

0.104 7.571 0.791 2 

O1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
องค์กรเอกชน สถาบันศาสนาและ
สถาบันอื่น ๆ ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  
และมีความสุข 

0.102 7.429 0.756 3 

O3 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเป็น
แบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
สถานศึกษา 

0.102 7.381 0.756 4 

O5 มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอื้อ   
ทีต่่อการจัดการศึกษา 

0.096 7.286 0.703 5 

O4 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับ
กำลังคนและตลาดแรงงาน 

0.096 7.190 0.694 6 

 รวมโอกาส 0.586  4.546  
T1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 ทำให้การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

0.114 8.381 0.958 1 
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ที ่ สภาพแวดล้อมภายนอก 
ถ่วง

น้ำหนัก 
(Weight) 

คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(Weight Score) 

ลำดับ
ที ่

T2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้
ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง 
เกิดการว่างงาน เด็กได้รับโอกาส    
ทางการศึกษาน้อยลง 

0.110 8.000 0.883 2 

T3 มีผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 0.105 7.619 0.801 3 
T4 งบประมาณในการพัฒนาการศึกษา

ของจังหวัดกำแพงเพชรมีไม่เพียงพอ 
0.056 6.952 0.390 4 

 รวมอุปสรรค 0.414  3.032  
 รวมสภาพแวดล้อมภายนอกท ั้งหมด 1.00    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

ภาพแสดงสถานการณ์หรือตำแหน่ง 
 

 

O 4.546 
S 4.522 
T 3.032 
W 2.717 
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

✓ 

โอกาส (O) 

อุปสรรค (T) 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 



ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จงัหวัดกำแพงเพชร 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา        
(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประชุมระดมความคิด 
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรมีความสอดคล้องกับนโยบาย       
ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีแนวทาง         
การดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. ศึกษาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายหน่วยงาน
การศึกษา แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  
  2. แต่งตั้ง และประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566–2570) จังหวัด
กำแพงเพชร  
  3. ประชุมหน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความคิดเห็น และ  
ให้ข้อเสนอแนะร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร  
  4. จ ัดทำร ่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จ ังหว ัดกำแพงเพชร                       
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
  5. แจ้งหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรนำไปเป็นแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
เพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 จากกระบวนการดังกล่าว มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของจังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ “คนกำแพงเพชรมีคุณภาพและคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
  คติพจน์ “คนกำแพงแกร่งท้ังคุณภาพและคุณธรรม” 
   คนกำแพง หมายถึง เด็กและผู้เรียนในหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัด
กำแพงเพชร 
  แกร่งคุณภาพ หมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความสามารถด้านการอ่าน      
การเขียน การคิด การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 
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  แกร่งคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดี มีวินัย          
มีจิตอาสา และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐาน                                                                                                                 
                                                     การศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ 
                   ทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
                                       กับสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์  
 1. เด็กและผู ้เรียนยึดมั ่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. เด็กและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 3. เด็กและผู ้เร ียนมีทักษะชีว ิตในการป้องกันภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม         
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ โรคอุบัติใหม ่และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 4. เด็กและผู ้เร ียนมีความสามารถสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม และสมรรถนะ          
ในการแข่งขัน 
 5. เด็กและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษ     
ที่ 21 มีทักษะอาชีพและมีงานทำ 
 6. เด็กและผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
 7. เด็กและผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 9. หน่วยงานการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและ    
                                                ประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
  การค้ามนุษย์ โรคอุบัติใหม่ และความปลอดภัยในสถานศึกษา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม  

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคณุภาพการศกึษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
                                               การศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และมคุีณภาพ 
     ตามมาตรฐานการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
     กับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ 
                                                   ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์     ส่งเสริมประชากรทุกช่วงวัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา     
                                       อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเสมอภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ     
                                                    สิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร     
                                       กับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม 
                                      มาตรฐานวชิาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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 ปัจจัยและเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ 
  1. การขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรเน้นการมีส่วนร่วม โดยบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันของทุกหน่วยงานการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  2. การขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ยึดหลักการทำงานเชิงรุก เน้นพื้นที่
การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นสำคัญ 
  3. การบริหารจัดการของหน่วยงานการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
  4. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา โดยรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ 
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลาย ๆ ช่องทางเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
  5. พัฒนานวัตกรรมการทำงานและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
  6. จัดระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา และสามารถเข้าถึงข้อมูลการศึกษา
ได้อย่างสะดวก และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย 
  7. ให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดกำแพงเพชรให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์      
 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

ปัจจุบนั 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ     
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมเด็กและผู้เรียนให้มีทัศนคติทีถู่กต้อง   
ต่อบ้านเมือง 

100 100 100 100 100 100 

2) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา 

100 100 100 100 100 100 

3) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องต่อการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 100 100 

4) ร้อยละของสถานศึกษาเสริมสร้างความรู้        
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์
และจิตสำนึกรักบ้านเกิด 

100 100 100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

ปัจจุบนั 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
5) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ 

100 100 100 100 100 100 

6) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม   

100 100 100 100 100 100 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
โรคอุบัติใหม ่และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
7) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมเสริมสร้างใหเ้ด็กและผูเ้รียนมีสุขภาพทีดี่ 

100 100 100 100 100 100 

8) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพศวิถี 
ศึกษาหรือกิจกรรมเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกัน 
จากภัยยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์  
การค้ามนุษย ์โรคอุบัติใหม่ และความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพของผู้เรียน 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 

89 92 94 96 98 100 

2) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางพหุปัญญา 

79 80 82 84 86 88 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและการมีงานทำ    
3) สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 

32:68 32:68 34:66 36:64 38:62 40:60 

4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 
ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 

66 67 69 71 73 75 

5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษามีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี  

N/A 60 63 66 69 72 

6) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปี  

60 75 75 75 75 75 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

ปัจจุบนั 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม      
7) จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

462 480 504 552 624 720 

8) จำนวนงานวิจัยหรือโครงงานหรือนวัตกรรม
ของนักเรียน 

N/A 480 504 552 624 720 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
ครบทุกด้าน 

94 95 96 97 98 99 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 

72 73 76 79 82 85 

3) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 มีค่าเฉลี่ย      
ของผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน (NT: National Test) ผ่านเกณฑ์  
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

37 40 43 46 49 52 

4) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ย 
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National 
Educational Test) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์  
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

25 30 35 40 45 50 

5) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ย 
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National 
Educational Test) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์  
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

22 28 34 40 46 50 

6) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.6 มีค่าเฉลี่ย 
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National 
Educational Test) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์  
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

12 20 28 36 44 50 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

ปัจจุบนั 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
7) ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวช. มีค่าเฉลี่ย
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 40 ขึ้นไป 

58 61 64 67 70 73 

8) ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์  
คะแนนร้อยละ 40 ขึ้นไป  

40 41 42 43 44 45 

9) ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 
คะแนนร้อยละ 39 ขึ้นไป  

39 40 41 42 43 44 

10) ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ ์คะแนนร้อยละ 35 ขึ้นไป  

35 36 37 38 39 40 

11) ร้อยละของผู้เรียนจบการศึกษา            

ตามหลักสูตรเป็นไปตามสถานศึกษากำหนด 
90 100 100 100 100 100 

12) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

49 50 52 54 56 58 

13) ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา 
มีทักษะภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการสื่อสาร
และการประกอบอาชีพ 

78 79 81 83 85 87 

14) ร้อยละของผู้เรียน กศน. มีทักษะ
ภาษาต่างประเทศสำหรับใช้ในการสื่อสาร 
และการประกอบอาชีพ 

78 79 81 83 85 87 

15) ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา
สามารถใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ 
ในการประกอบอาชีพ 
 

89 90 91 92 93 94 



107 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

ปัจจุบนั 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
16) ร้อยละผู้เรียน กศน. สามารถใช้ดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 

89 90 91 92 93 94 

17) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายสอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 

8 12 14 16 18 20 

18) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 3.25 3.50 3.75 4.00 4.00 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
19) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

98 98.50 99 99.50 100 100 

20) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีระดับ
คุณภาพผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

97 98 99 100 100 100 

21) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำตาม 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

96 97 98 99 100 100 

22) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี 
มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

57 58 60 62 64 66 

23) ร้อยละของสถานศึกษาจัดหลักสูตรพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

N/A 100 100 100 100 100 

24) ร้อยละของสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

85 86 88 90 92 94 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพตามหลักสูตร          
25) ร้อยละของสถานศึกษามีการวัด 
และประเมินผลให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 

95 96 97 98 99 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชากรทุกช่วงวัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเสมอภาค 
1) ร้อยละของประชากรวัยเรียนทุกคน  
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ทั่วถึง และเสมอภาค 

93 94 95 96 97 98 

2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคันลดลง   
โดยจัดกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน 

2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

ปัจจุบนั 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
3) อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากร
ระดับอุดมศึกษา 

49 50 52 54 56 58 

4) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน 

97 98 99 100 100 100 

5) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

99 100 100 100 100 100 

6) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษามีการจัดตั้งกองทุน 
หรือขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา 

83 84 85 86 87 88 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

79 80 82 84 86 88 

2) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
หรือกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

99 100 100 100 100 100 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ร้อยละของสถานศึกษาขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

97 98 98.50 99 99.50 100 

2) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงได้           
อย่างมีคุณภาพ 

80 81 83 85 87 89 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

ปัจจุบนั 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
3) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา/
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา/
สถาบันการศึกษานำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

98 100 100 100 100 100 

4) ร้อยละของสถานศึกษามีการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส 

58 60 62 64 66 68 

5) ร้อยละความพึงพอใจของสถานศึกษา 
ที่ได้รับการติดตามประเมินผลโดยรูปแบบภาคี
เครือข่าย 

N/A 90 92 94 96 98 

6) ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 
มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

100 100 100 100 100 100 

7) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหาร      
จัดการศึกษาโดยมีเครือข่ายการศึกษา          
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

 

 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ และกิจกรรม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ     
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างความ
มั่นคงของสังคม  

1) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสรมิเด็กและ
ผู้เรยีนให้มีทัศนคติทีถู่กต้อง   
ต่อบ้านเมือง 

- โครงการจิตอาสาบำเพญ็
ประโยชน ์
- โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนการดำเนินงาน 
ตามพระบรมราโชบาย 

- ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดี  
- ส่งเสริมใหม้ีทัศนคติ
ทีถู่กต้องต่อบ้านเมือง 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

และประเทศชาต ิ 2) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
ความเป็นพลเมืองดี          
มีจิตอาสา 

- โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัต ิ

- อบรมจิตอาสา/
ประกวดกิจกรรมจิต
อาสา 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 3) ร้อยละของสถานศึกษา  
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ที่ถูกต้องต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

- โครงการส่งเสริมความรัก
สามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

- กิจกรรมสภา
นักเรียน 
- กิจกรรม
ประชาธิปไตย 
ในสถานศึกษา 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
 4) ร้อยละของสถานศึกษา

เสรมิสร้างความรู้        
ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรม เอกลกัษณ์ และ
จิตสำนกึรักบา้นเกิด 

- โครงการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ประเพณี 
วัฒนธรรม และจิตสำนึก   
รักบ้านเกิด 

- เสริมสร้างความรู้ 
ประวัติศาสตร์ 
ประเพณี วัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ และ
จิตสำนึกรักบ้านเกิด 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังผูเ้รียน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

5) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมปลูกฝัง      
ความมีระเบียบวินัย 
จิตสำนึก ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพญ็
ประโยชน์ ฯลฯ 

- โครงการส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/
บำเพ็ญประโยชน์ 
 

- ประกวดระเบียบแถว 
- โรงเรียนดีวิถลีูกเสือ 
- หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
- ลูกเสือจิตอาสา/
ลูกเสือจติอาสา
พระราชทาน 
- บำเพ็ญประโยชน ์

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 6) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม   

- โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม  
- โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
- โครงการคณุธรรม 
ศีลธรรมนำการศึกษา 
- โครงการกองทุนการศึกษา 

- ประกวดนวัตกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม 
- รางวัลค้นหาคนด ี

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

กลยทุธ์ที่ 3 
พัฒนาทักษะชีวิต
ในการป้องกันภัย
จากยาเสพติด  

7) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้หรือกิจกรรม
เสรมิสร้างให้เด็กและผูเ้รียน
มีสุขภาพท่ีด ี

- โครงการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามัยนักเรียน 
 

- จัดกิจกรรม       
การเรยีนรู้ด้านสุขภาพ
และอนามัยนักเรียน 
- พัฒนาทักษะชีวิต 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

อาชญากรรม 
ทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ 
โรคอุบัติใหม่และ 
ความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

8) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้เพศวิถี 
ศึกษาหรือกิจกรรม
เสรมิสร้างให้มีภูมคิุ้มกัน 
จากภัยยาเสพตดิ 
อาชญากรรมทางไซเบอร์  
การค้ามนุษย์ โรคอุบัติใหม่ 
และความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

- โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
- โครงการสถานศึกษา 
สีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 
- โครงการส่งเสรมิ      
ความประพฤตินักเรียน   
และนักศึกษา 
- โครงการเพศวิถีศึกษา 
- โครงการส่งเสรมิการตรวจ
ติดตามความประพฤต ิ
นักเรียนและนักศึกษา 
- โครงการจัดการเรียนรู ้
เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม ่
และความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 
 

- TO BE NUMBER 
ONE 
- โรงเรียนสีขาว   
ปลอดยาเสพตดิ 
- สร้างความรู้     
ความเข้าใจถึงภัย      
ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้
อินเตอร์เนต็และ
เทคโนโลย ี
- การเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษา 
- MOE safety 
center 
- จัดทำมาตรการ/
กิจกรรมป้องกัน 
โรคอุบัติใหม่ และ  
ความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน
ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

1) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 

- โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ (Active 
Learning) 
 

- พัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 
- อบรมครูเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 
- ประกวดนวัตกรรม
การศึกษาผลงานเด็ก
และคร ู
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 2) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ความสามารถทางพหุปัญญา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ 

- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศผูเ้รียนทีม่ี
ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศ 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะ
อาชีพและ 
การมีงานทำ 

3) สัดส่วนของผู้เรียน
อาชีวศึกษาสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับผู้เรยีนสามัญ
ศึกษา 

- โครงการส่งเสรมิเวที
ประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- พัฒนาหลักสูตร 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศผูเ้รียน
อาชีวศึกษากับผู้เรียน
สายสามัญศึกษา 

- สพป.กพ. 1 
- สพป.กพ. 2 
- สพม.กพ. 
- อาชีวศึกษา 

- อปท. 
- ศธจ. 
- กศน. 

 4) ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาผ่านการประเมิน 
สมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพ 

- โครงการประเมิน
สมรรถนะตามาตรฐานอาชีพ 

- ประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศผูเ้รียน    
ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานอาชีพ 

- สพม.กพ. 
- อาชีวศึกษา 
- ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร 
- อปท. 

 5) ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
มีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  

- โครงการส่งเสรมิการเรียน
สายอาชีพ 
 

- จัดการศึกษา        
ที่ตอบสนองต่อ    
ความต้องการใน  
สถานประกอบการ 

- สพม.กพ. 
- อาชีวศึกษา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
 6) อัตราการได้งานทำ/

ประกอบอาชีพอิสระ      
ของผู้สำเรจ็การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปี  

- โครงการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาให้ตอบสนอง 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
- โครงการส่งเสรมิทักษะ
อาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ Star-up 

- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศผูส้ำเร็จ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีงาน
ทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
- จัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการในสถาน
ประกอบการ 

ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถ
สร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรม      

7) จำนวนงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- โครงการประกวด
นวัตกรรม 
- โครงการคัดเลือกรางวัล 
KPPE Awards  
 

- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
- ส่งเสริมงานวิจยั/
นวัตกรรม 
- การคัดเลือกรางวัล  
KPPE Awards  

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 8) จำนวนงานวิจัยหรือ
โครงงานหรือนวัตกรรม    
ของนักเรียน 

- โครงการประกวด
นวัตกรรมหรือโครงงาน 
 

- ส่งเสริมการทำวิจัย/
โครงงาน/นวัตกรรม 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้มี
สมรรถนะสำคญั
ในศตวรรษที่ 21 
และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

1) ร้อยละของเด็กปฐมวัย  
มีพัฒนาการสมวัย        
ครบทุกด้าน 

- โครงการขับเคลื่อน     
การพัฒนาการจดัการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร 

- สร้างความรูค้วาม
เข้าใจในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
- ประเมินเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานปฐมวัย 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- สพป.กพ.1 
- สพป.กพ.2 
- เอกชน 
- อปท. 
- ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร 
- ศธจ. 

การศึกษา 2) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาสามารถ     
อ่านออก เขียนได้ และ 
คิดเลขเป็น 

- โครงการท้าประลอง     
การอ่าน การเขียน  
- โครงการส่งเสรมิ 
การรู้หนังสือ 

- ทดสอบการอ่าน 
การเขียน 
- วัดและประเมิน   
การอ่าน การเขียน 
- ส่งเสริมการอ่าน 

- สพป.กพ.1 
- สพป.กพ.2 
- เอกชน 
- อปท.  
- ศธจ. 
- กศน. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
 3) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.3 

มีค่าเฉลีย่ของผลการสอบ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคณุภาพผู้เรียน 
(NT: National Test)  
ผ่านเกณฑ์คะแนน                 
ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับชาติ (NT) 
 

- ส่งเสริมและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีน (NT) 
- ดำเนินการทดสอบ 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศผล 
การทดสอบ 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
ระดับชาติ (NT) 

- สพป.กพ.1 
- สพป.กพ.2 
- เอกชน 
- อปท.  
- ศธจ. 
 

 4) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET: 
Ordinary National 
Educational Test)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์  
คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป 

- โครงการ Innovation for 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาการศึกษา 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

- สพป.กพ.1 
- สพป.กพ.2 
- เอกชน 
- อปท. 
- ศธจ. 

 5) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.3 
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET : 
Ordinary National 
Educational Test) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนน  
ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

- โครงการ Innovation for 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ 
การพัฒนาการศึกษา 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- สพป.กพ.1 
- สพป.กพ.2 
- สพม.กพ. 
- อปท. 
- เอกชน 
- รร.ปริยตัิธรรม 
- ศธจ. 

 6) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.6 
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET: 
Ordinary National 
Educational Test) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนน    
ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

- โครงการ Innovation for 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ 
การพัฒนาการศึกษา 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- สพม.กพ. 
- อปท. 
- รร.ปริยตัิธรรม 
- ศธจ. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
 7) ร้อยละของผู้เรียนระดับ 

ปวช. มีค่าเฉลี่ยของผล    
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 40 
ขึ้นไป 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับชาติ (V-NET) 
 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
ระดับชาติ (V-NET) 
ระดับ ปวช. 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
 

- อาชีวศึกษา 
- สพม. 
- อปท. 

 8) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษามีค่าเฉลี่ย 
ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน  
ร้อยละ 39 ขึ้นไป 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับชาติ (N-NET) 
 
 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
ระดับชาติ (N-NET) 
ระดับประถมศึกษา 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
 

- กศน. 

 9) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ด้านการศึกษานอกระบบ 
โรงเรียน (N-NET)          
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน    
ร้อยละ 35 ขึ้นไป  

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับชาติ (N-NET) 
 
 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
ระดับชาติ (N-NET) 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
 

- กศน. 

 10) ร้อยละของผู้เรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีค่าเฉลีย่ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET)          
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน  
ร้อยละ 40 ข้ึนไป  

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับชาติ (N-NET) 
 
 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
ระดับชาติ (N-NET) 
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
 

- กศน. 

 11) ร้อยละของผู้เรียนจบ
การศึกษาตามหลักสูตรเป็นไป
ตามสถานศึกษากำหนด 

- โครงการส่งเสรมิ         
การเรยีนรู้ตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษา 

- ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามหลักสูตร 
- จัดทำข้อมลูสารสนเทศ 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 12) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารในชีวิต 

ประจำวัน 

- โครงการพัฒนาทักษะ   
การใช้ภาษาอังกฤษ      
เพื่อการสื่อสาร 

- อบรมการใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- ประกวดกิจกรรม
การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

- สพป.กพ.1 
- สพป.กพ.2 
- สพม.กพ. 
- เอกชน 
- อปท. 
- รร.ปริยตัิธรรม 
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 13) ร้อยละของผู้เรยีนระดับ

อาชีวศึกษามีทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ       
ใช้ในการสื่อสารและ 
การประกอบอาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษ      
เพื่อการประกอบอาชีพ 

- อบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การประกอบอาชีพ 
- การประกวด
กิจกรรมใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อ 
การประกอบอาชีพ 

- อาชีวศึกษา 
- อปท. 
- สพม.กพ. 
 

 14) ร้อยละของผู้เรยีน กศน. 
มีทักษะภาษาต่างประเทศ
สำหรับใช้ในการสื่อสาร 
และการประกอบอาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะ  
การใช้ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการประกอบอาชีพ 

- อบรมการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การประกอบอาชีพ 
- การประกวด
กิจกรรมใช้ภาษา 
ต่างประเทศเพื่อ    
การประกอบอาชีพ  

- กศน. 

 15) ร้อยละผู้เรียนระดับ
อาชีวศึกษาสามารถ 
ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ     
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 

- โครงการส่งเสรมิการใช้สื่อ
ออนไลน ์
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะการใช้
ดิจิทัลเพื่อการสรา้งอาชีพ 

- พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะ  
การใช้ดิจิทัล        
เพื่อการสร้างอาชีพ 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- อาชีวศึกษา 
- อปท. 
- สพม. 
 

 16) ร้อยละผู้เรียน กศน. 
สามารถใช้ดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือเพื่อใช้         
ในการประกอบอาชีพ 

- โครงการส่งเสรมิการใช้สื่อ
ออนไลน ์
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะการใช้
ดิจิทัลเพื่อการสรา้งอาชีพ 

- พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะ   
การใช้ดิจิทัล        
เพื่อการสร้างอาชีพ 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- กศน. 

 17) ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายสอบผ่านในระดับ 
A2 ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 

- โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ
ดิจิทัล 
- โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ
นักศึกษา 

- พัฒนาผู้เรียน      
ให้สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษได้ตาม
มาตรฐาน 
- พัฒนาความรู้ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรบั
นักศึกษา 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร 
- ศธจ. 
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 18) ผลการประเมินคณุภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- จัดการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน       
ในระดับอุดมศึกษา 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร 
- ศธจ. 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
ที่สอดคล้อง 
กับการ
เปลี่ยนแปลง 

19) ร้อยละของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีเครือข่ายพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

- โครงการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

- ขยายเครือข่าย 
สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
 

- สพป.กพ.1 
- สพป.กพ.2 
- เอกชน 
- อปท. 
- ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร 
- ศธจ. 

ของโลกศตวรรษ
ที่ 21 

20) ร้อยละของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีระดับคณุภาพ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

- โครงการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
 

- สร้างความรูค้วาม
เข้าใจ 
- ประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- สพป.กพ.1 
- สพป.กพ.2 
- อปท. 
- เอกชน 
- ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร 
- ศธจ. 

 21) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้สู่การสร้าง
อาชีพและการมีงานทำ 
ตามความถนดัและ 
ความสนใจของผู้เรียน 

- โครงการบริการ 
ทางวิชาชีพ 
 

- จัดการเรียนรู้ทักษะ
พื้นฐานการสรา้ง
อาชีพตามความถนัด
และความสนใจ 
- จัดทำหลักสตูรระยะ
สั้น หรือหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง 
- กิจกรรมห้องเรยีน
อาชีพในระดับ
มัธยมศึกษา 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 22) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียน
ในระบบทวิภาคีมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

- โครงการพัฒนาการจดั
การศึกษาในระบบทวิภาค ี

- พัฒนาการจัด     
การเรยีนการสอน    
ในระบบทวิภาค ี
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- อาชีวศึกษา 
- ศธจ. 
 
 
 

 23) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ   
ที่เหมาะสมสำหรับ           
ผู้ที่เข้าสูส่ังคมผู้สูงวัย 

- โครงการพัฒนาอาชีพ
สำหรับผู้เข้าสู่สังคมสูงวัย 

- จัดกิจกรรมทีม่ี    
การพัฒนาอาชีพ
สำหรับผู้เข้าสู่สังคม 
สูงวัย 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

- กศน. 
- ศธจ. 
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 24) ร้อยละของสถานศึกษา

ใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั      
เป็นเครื่องมือเพื่อใช้
พัฒนาการเรียนรู ้

- โครงการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

- อบรมการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
- นิเทศฯ ติดตาม 
การใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาการวัด
และประเมินผล
ให้มคีุณภาพ
ตามหลักสูตร          

25) ร้อยละของสถานศึกษา
มีการวัดและประเมินผล    
ให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 
 

- โครงการส่งเสรมิการวัด 
และประเมินผลใหม้ีคณุภาพ
ตามหลักสูตร 

- อบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการวัด
ประเมินผล 
- จัดตั้งชุมนุมนักวัดผล
ของจังหวัด 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
 
 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์  
ส่งเสริม
ประชากร      
ทุกช่วงวัย       
ให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา
อย่างเหมาะสม 
ทั่วถึง และ   
เสมอภาค 

1) ร้อยละของประชากร    
วัยเรียนทุกคนได้รบัโอกาส   
ทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ทั่วถึง และ    
เสมอภาค 

- โครงการเพิ่มโอกาส     
การเข้าถึงการศึกษา       
ของเด็กด้อยโอกาส            
เด็กออกกลางคัน และ    
เด็กตกหล่นในรูปแบบ       
ที่เหมาะสมของจังหวัด
กำแพงเพชร    
- โครงการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 
- โครงการพัฒนาหน่วย
บริการประจำอำเภอ 

- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
- สร้างเครือข่าย    
การติดตามนักเรียน
ระดับกลุ่มโรงเรยีน 
-พัฒนาหน่วยบริการ
ประจำอำเภอ 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 2) ร้อยละของนักเรียน 
ออกกลางคันลดลง 
โดยจดักิจกรรมพาน้อง 
กลับมาเรียน 

- โครงการตดิตามการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส 

- กิจกรรมพาน้อง
กลับมาเรียน 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 3) อัตราการศึกษาต่อ      
ในพื้นที่ของประชากร
ระดับอุดมศึกษา 

 - โครงการประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์ผา่น
สื่อต่าง ๆ 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร 

 4) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาท่ีสอดคล้อง     
กับความต้องการและ   
ความถนัดของผู้เรียน 

- โครงการแนะแนว
การศึกษาท่ีสอดคล้อง     
กับความต้องการและ   
ความถนัดของผู้เรียน 

- จัดกิจกรรมแนะแนว
ทุกระดับ 
- ประกวดกิจกรรม
แนะแนว 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
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 5) ร้อยละของสถานศึกษา   

มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

- โครงการส่งเสรมิระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

- ส่งเสริมกจิกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน   
ทุกระดับ 
- ประกวดกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
 

 6) ร้อยละของหน่วยงาน
การศึกษา/สถานศึกษา     
มีการจัดตั้งกองทุน 
หรือขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

- โครงการจัดหาทุน       
เพื่อการศึกษา 

- จัดตั้งกอง
ทุนการศึกษา 
- คัดเลือก/คดัสรร    
ผู้สมควรได้รับ
ทุนการศึกษา 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ
ทุนการศึกษา 
- ติดตาม ดูแลและ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
 

  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
      

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต     

1) ร้อยละของผู้เรียน        
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การดำรงชีวิตที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม 

- โครงการรณรงค์การลด
และคัดแยกขยะจังหวัด
กำแพงเพชร 

- รณรงค์การลดและ
การคัดแยกขยะ 
- ประกวดสถานศึกษา
สีเขียว 
- ประกวด 5 ส 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

ที่เป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อม 

2) ร้อยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ หรือกิจกรรม
ที่ปลูกจิตสำนึก          
ในการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน 
- โครงการปลูกปา่เฉลมิ  
พระเกียรติฯ 

- รณรงค์ให้
สถานศึกษาเข้าร่วม
สมัครเป็นสมาชิก
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
- โรงเรียนสีเขียว 
- กิจกรรมการปลูกป่า 
- รณรงค์การคัดแยก
ขยะ 
- การประหยดั
พลังงาน 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อน     
หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) ร้อยละของสถานศึกษา
ขับเคลื่อนหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการโรงเรียน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมน้อมนำ
เศรษฐกิจพอเพียง    
สู่การปฏิบัต ิ
- ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
- ติดตามการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา
พอเพียง 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาครู 
อาจารย์ และ
บุคลากรทาง 
การศึกษาให้ม ี

1) ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาให้ม ี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู และบุคลากร           
ทางการศึกษา 
 

- จัดกิจกรรมอบรม
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
 

สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2) ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ) ที่ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสามารถเป็นพี่เลีย้ง 
ได้อย่างมีคณุภาพ 

- โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สู่มืออาชีพ 
 

- พัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

ม.ราชภัฏ 
กำแพงเพชร 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริม 
การบริหาร    
จัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

3) ร้อยละของหน่วยงาน
การศึกษา/สถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา/
สถาบันการศึกษา          
นำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดขับเคลื่อน            
สู่การปฏิบัติ              
อย่างเป็นรูปธรรม 

- โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
 

- จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
กำแพงเพชร 
 
 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
 4) ร้อยละของสถานศึกษา   

มีการประเมินคณุธรรม    
และความโปร่งใส 

- โครงการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส 
ในสถานศึกษา 

- จัดทำเกณฑ ์
การประเมินความ
คุณธรรม และ 
ความโปร่งใส 
- รณรงค์ให้สถานศึกษา
เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใส 
- ประเมินคณุธรรม  
และความโปร่งใส 
ในสถานศึกษา 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 5) ร้อยละความพึงพอใจของ
สถานศึกษาที่ได้รับ 
การติดตามประเมินผล 
โดยรูปแบบภาคีเครือข่าย 

- โครงการตดิตาม
ประเมินผลโดยรูปแบบภาคี
เครือข่าย 
 

- การติดตามประเมินผล
โดยรูปแบบภาคีเครือข่าย 
- สำรวจความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาท่ีได้รับ
การติดตามประเมินผล 
 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 6) ร้อยละของสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา 
มีคุณภาพตามเกณฑ์      
การประกันคณุภาพภายใน 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

- โครงการสร้างความเข้าใจ
ระบบประกันคณุภาพ
ภายใน 

- สร้างความรู ้
ความเข้าใจในระบบ
ประกันคณุภาพภายใน 
- สถานศึกษาดำเนินการ
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
- การติดตามประเมินผล 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 7) ร้อยละของสถานศึกษา   
ที่มีการบริหารจัดการศึกษา
โดยมเีครือข่ายการศึกษา   
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
เครือข่ายการศึกษา 

- สร้างเครือข่าย      
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดทำข้อมูล
สารสนเทศเครือข่าย
การศึกษา 

ทุกหน่วยงาน
การศึกษา 

 
 



ส่วนที่ 4  
โครงการ  

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร มากำหนดเป็นโครงการที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 - 
2570 (แผนงานพ้ืนฐาน) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 

ที ่ โครงการ 
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 
1 โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์    ทุกหน่วยงานการศึกษา 
2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย ทุกหน่วยงานการศึกษา 
3 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย 

พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
ทุกหน่วยงานการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

ทุกหน่วยงานการศึกษา 

5 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรม และจิตสำนึก
รักบ้านเกิด   

ทุกหน่วยงานการศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ 
บำเพ็ญประโยชน์    

ทุกหน่วยงานการศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ทุกหน่วยงานการศึกษา 
8 โครงการโรงเรียนคุณธรรม    ทุกหน่วยงานการศึกษา 
9 โครงการคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา     ทุกหน่วยงานการศึกษา 
10 โครงการกองทุนการศึกษา     ทุกหน่วยงานการศึกษา 
11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ทุกหน่วยงานการศึกษา 
12 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

TO BE NUMBER ONE 
ทุกหน่วยงานการศึกษา 

13 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทุกหน่วยงานการศึกษา 
14 
15 

โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
โครงการเพศวิถีศึกษา 

ทุกหน่วยงานการศึกษา 
ทุกหน่วยงานการศึกษา 

16 โครงการส่งเสริมการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา 

ทุกหน่วยงานการศึกษา 

17 โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันโรคอุบัติใหม่  
และความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ทุกหน่วยงานการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน     
 

ที ่ โครงการ 
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 
18 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ทุกหน่วยงานการศึกษา 
19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ทุกหน่วยงานการศึกษา 
20 โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ 

แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

สพป.กพ.1, สพป.กพ.2,
สพม.กพ., อปท., 
อาชีวศึกษา และ ศธจ. 

21 โครงการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานงานอาชีพ สพม.กพ, อาชีวศึกษา, 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 
และ อปท. 

22 โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ สพม.กพ., และอาชีวศึกษา 
23 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 

24 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  
Start-up 

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 

25 โครงการประกวดนวัตกรรม ทุกหน่วยงานการศึกษา 
26 โครงการคัดเลือกรางวัล KPPE Awards  ทุกหน่วยงานการศึกษา 
27 โครงการประกวดนวตักรรมหรือโครงงาน ทุกหน่วยงานการศึกษา 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการศึกษา      
 

ที ่ โครงการ 
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 
28 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ

พ้ืนที่จังหวัดกำแพงเพชร 
สพป.กพ.1, สพป.กพ2, 
เอกชน, อปท., ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร และ ศธจ. 

29 โครงการท้าประลองการอ่าน การเขียน สพป.กพ.1, สพป.กพ2, 
เอกชน, อปท. และ ศธจ. 

30 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน. 
31 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(NT) 
สพป.กพ.1, สพป.กพ2, 
เอกชน, อปท. และ ศธจ. 

32 โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 

ทุกหน่วยงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 
33 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
สพป.กพ.1, สพป.กพ2, 
สพม.กพ, เอกชน, อปท., 
รร.ปริยัติธรรม และ ศธจ. 

34 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(V-NET) 

สพม.กพ, อาชีวศึกษา, 
และ อปท. 

35 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(N-NET) 

กศน. 

36 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษา 
37 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สพป.กพ.1, สพป.กพ2, 

สพม.กพ, เอกชน, อปท., 
และ รร.ปริยัติธรรม 

38 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ อาชีวศึกษา, อปท และ 
สพม.กพ. 

39 โครงการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการประกอบอาชีพ กศน. 
40 
 

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ อาชีวศึกษา, อปท,  
สพม.กพ. และ กศน. 

41 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ดิจิทัล       
เพ่ือการสร้างอาชีพ 

อาชีวศึกษา, อปท,  
สพม.กพ. และ กศน. 

42 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสมรรถนะดิจิทัล ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 
43 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

สำหรับนักศึกษา 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 

44 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 

45 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในระดับปฐมวัย 

สพป.กพ.1, สพป.กพ2,
เอกชน, อปท., ม.ราชภัฏ 
และ ศธจ. 

46 โครงการประเมินมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา/สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

สพป.กพ.1, สพป.กพ2,
เอกชน, อปท., ม.ราชภัฏ 
และ ศธจ. 

47 โครงการบริการทางวิชาชีพ ทุกหน่วยงานการศึกษา 
48 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี อาชีวศึกษา และ ศธจ. 
49 โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้เข้าสู่สังคมสูงวัย กศน. และ ศธจ. 
50 โครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ทุกหน่วยงานการศึกษา 
51 โครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพตามหลักสูตร ทุกหน่วยงานการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา    
 

ที ่ โครงการ 
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 
52 โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส    

เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมจังหวัด
กำแพงเพชร    

ทุกหน่วยงานการศึกษา 

53 โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน การศึกษาพิเศษ 
54 โครงการพัฒนาหน่วยบริการประจำอำเภอ การศึกษาพิเศษ 
55 โครงการติดตามการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ทุกหน่วยงานการศึกษา 
56 โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 
57 โครงการแนะแนวการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและ

ความถนัดของผู้เรียน 
ทุกหน่วยงานการศึกษา 

58 โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกหน่วยงานการศึกษา 
59 โครงการจัดหาทุนเพ่ือการศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  
 

ที ่ โครงการ 
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 
60 โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะจังหวัดกำแพงเพชร ทุกหน่วยงานการศึกษา 
61 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ทุกหน่วยงานการศึกษา 
62 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกหน่วยงานการศึกษา 
63 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   ทุกหน่วยงานการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

ที ่ โครงการ 
หน่วยงานการศึกษา/

สถานศึกษา 
64 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษา 

65 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 
66 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ทุกหน่วยงานการศึกษา 
67 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษา 
68 โครงการติดตามประเมินผลโดยรูปแบบภาคีเครือข่าย ทุกหน่วยงานการศึกษา 
69  โครงการสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน ทุกหน่วยงานการศึกษา 
70 โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายการศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษา 
 



ส่วนที่ 5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 การนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร ไปสู่การปฏิบัติ
นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ         
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานการศึกษาและบุคลากรทุกระดับให้มี       
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและพร้อม   
ที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร สู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษา  
ต้นสังกัด ตลอดจนการระดมสรรพกำลังเพ่ือให้เกิดการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ วางไว้ จึงได้กำหนด     
แนวทางการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัด
กำแพงเพชร  
  โดยประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและบุคลากร          
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าใจทิศทางการดำเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วม พร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2. หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 
  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มี โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา     
(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 3. หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
  โดยหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ พร้อมจัดให้มี   
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง       
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ    
ที่ได้รับจัดสรร)  
  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดกรอบการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดของ
หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัด และมีการติดตามและประเมินผล โดยใช้รูปแบบ ภาคี
เครือข่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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 5. สรุปและรายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
     การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 
2570) จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดไว้ 4 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะที่ 1 การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร  
    วิธีการ รายงานข้อมูลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
    ระยะเวลา ไตรมาสที่ 2 
   ระยะที่ 2 การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    วิธีการ ตรวจ ติดตามและประเมินโดยภาคีเครือข่ายตามนโยบายและ
จุดเน้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ระยะเวลา ไตรมาสที่ 2 
   ระยะที่  3 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น          
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     วิธีการ ตรวจ ติดตามและประเมินความก้าวหน้าโดยภาคีเครือข่ายตาม
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
     ระยะเวลา ไตรมาสที่ 4 
   ระยะที่ 4 การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดกำแพงเพชร  
    วิธีการ รายงานข้อมูลให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรเพ่ือ
สรุปผลการดำเนินงาน 
    ระยะเวลา ไตรมาสที่ 4 
  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรสรุปและรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลให้หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรรับทราบ และนำไปปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้ง
จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
  โดยรายงานผลการติดตาม และประเมินผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยแพร่หน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร 
 7. การให้รางวัล 
  โดยมอบรางวัลให้กับหน่วยงานการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในวันเกียรติยศ
การศึกษาชากังราวเป็นประจำทุกปี    
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