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ค ำน ำ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี และต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยในวาระ
เริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  
2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  นี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ 
ก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุ วิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน  
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ ในการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตอบสนองต่อการรายงานผลการ
ด าเนินงานเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) 
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  4  ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่  1  บทน า  
 ส่วนที่  2  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
 ส่วนที่  3  สาระส าคัญแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  
2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  
  ส่วนที่  4  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  2  ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2   ส าเร็จลุลว่งและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้    
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บทสรุปผู้บริหาร 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี  และแผน
ปฎิบัติราชการรายปี  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี   โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี พ.ศ. 
2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564) โดยศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ร่วมกัน และเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  
2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  2 ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ส่วน  ได้แก่ 
ส่วนที่  1  บทน า ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  ส่วนที่  3  สาระส าคัญแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และส่วนที่  4  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต  2  ที่มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ กล่าวคือ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1  
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โดยมีเป้าหมายคือคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  และมีตัวชี้วัดคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นย่อย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  ส าหรับความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 กล่าวคือ มีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2 เล่มได้แก่เล่มที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (11)  
แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเล่มที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้   แผนย่อยที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผน
ย่อยท่ี 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยมีสาระส าคัญของแผนประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์  โดยมีแผนปฎิบัติภายใต้แผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) ประเด็นการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  2) ประเด็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือสร้างขีดความสามารถที่สอดคล้องกับ
พหุปัญญา   3) ประเด็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน   4) 
ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ  5) ประเด็นการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  6) ประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีแนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทย่อย ความสอดคล้องกับ 
Value Chain  โครงการ   และกิจกรรมหลัก พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร การเน้นย้ าให้ผู้บริหารหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบใน
การก าหนดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการแผนดังกล่าวสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ของหน่วยงานใน
สังกัด และการก ากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ   



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่ “ต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งมีท่ีตั้งในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ จึงมีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจ
ข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผน
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้า
ปี และแผนปฎิบัติราชการรายปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี โดยในวาระแรกให้
จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2  จึงไดท้บทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2563 - 2565  (ฉบับ
ปรับปรุงปี พ.ศ.  2564)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2 โดยศึกษา วิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ  ซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  (ฉบับ
ปรับปรุงปี พ.ศ.  2564)  ของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2  นี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2   ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส  เขต 2  ได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการ
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รายงานผลการด าเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับตามหลักการเชิงเหตุและผล (XYZ)  เข้าสู่ระบบ
ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
 
สภำพทั่วไป 
 
  ด้ำนกำยภำพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ จัดการศึกษาในพ้ืนที่บริการ 5 อ าเภอ ของ
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อ าเภอตากใบ  อ าเภอสุไหงโก-ลก   อ าเภอแว้ง  อ าเภอสุไหงปาดี  และอ าเภอสุคิริน  
 
   สภำพภูมิศำสตร์ 
 ภูมิประเทศ : พ้ืนที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จ รด
เทือกเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งเป็นพรมแดนไทย-มาเลเซีย  ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่     
ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย  โดยเฉพาะอ าเภอตากใบ  และมีที่ราบลุ่มบริเวณ
แม่น้ า 2  สาย  คือ  แม่น้ าสุไหงโก-ลก   และแม่น้ าตากใบ มีพ้ืนที่พรุประมาณ  200,000  ไร่ 
 ภูมิอำกำศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฝนตกชุกในช่วง เดือน
พฤศจิกายน – มกราคม ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
 
  สภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรปกครอง 
  สภำพสังคม  :  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม การติดต่อสื่อสารในชีวิต ประจ าวันใช้
ภาษามาลายูท้องถิ่นปนกับภาษาไทย     
 เศรษฐกิจ : รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลักคือ    
การท าสวนยางพารา การปลูกผลไม้ การท านา การท าสวนมะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์  
 กำรปกครอง  : ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอแว้ง อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอสุคิริน  
 
อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้  
  1.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ   

นรำธิวำส เขต 2 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

 
สถำนศึกษำ   117  แห่ง 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  16  ศูนย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ข้อมูลพื้นฐำน 
  

1. จ ำนวนบุคลำกรในสังกัด 
 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ   
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 117 คน 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   30 คน 
 ครูผู้สอน 1448 คน 
 ครูผู้สอน (มาช่วยราชการ) - คน 
 ครูผู้สอน (ไปช่วยราชการ) 6 คน 
 พนักงานราชการ               438 คน 
 พนักงานราชการ  ไปช่วยราชการ 28 คน 
 ลูกจ้างประจ า 25 คน 
 ลูกจ้างรายชั่วโมง 13 คน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     1 คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ไปช่วยราชการ) 1 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 11 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    38 คน 
 ครู (มาช่วยราชการ)       - คน 
 ลูกจ้างประจ า 6 คน 
 พนักงานราชการ 3 คน 
 พนักงานราชการ (มาช่วยราชการ) 28 คน 
 ลูกจ้างรายเดือน  (งบสพฐ.)                          3 คน 
 ลูกจ้างรายเดือน  (งบส านักงาน)                          - คน 
 รวม  คน 

  
    แหล่งข้อมูล : จากกลุ่มบริหารงานบุคคล   ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 
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ข้อมูลทำงกำรศึกษำ       
  1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอ าเภอ  (ข้อมูล ณ  10  มิ.ย.  2563) 
 

อ ำเภอ จ ำนวนโรง 
ตากใบ 31 
แว้ง 27 
สุไหงโก-ลก 13 
สุไหงปาดี 31 
สุคิริน 15 

รวม 117 
 
 2.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  (ข้อมูล ณ  10  มิ.ย.  2563) 
 

ประเภทท่ีเปิดสอน จ ำนวนโรง 
ระดับประถมศึกษา 99 
ระดับขยายโอกาส 18 

รวม 117 
   
  3.  ขนาดโรงเรียน  (ข้อมูล ณ  10  มิ.ย.  2563) 
 

ที ่ ขนำดโรงเรียน จ ำนวน 
1. ขนาดเล็ก 25 
2. ขนาดกลาง 82 
3. ขนาดใหญ่ 9 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ 1 

รวม 117 
 
 4.  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู  แยกเป็นรายอ าเภอ  (ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  
สพป.นราธิวาส เขต 2) 
 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน 
โรงเรียน 

ระดับ 
รวม 

ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 
1. ตากใบ 31 1,768 6,447 449 8,564 
2. แว้ง 27 1,360 4,874 198 6,432 
3. สุคิริน 15 688 2,373 284 3,345 
4. สุไหงโก-ลก 13 934 3,869 392 195 
5. สุไหงปาดี 31 1,162 4,567 176 5,905 

รวม 117 5,812 22,130 1,499 29,441 
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5. จ านวนนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 และศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2563  สพป.นราธิวาส เขต 2) 

 
ที ่ ระดับชั้น นร.ต้นปีการศึกษา นร.ที่เรียนจบ นร.ที่ศึกษาต่อ อัตราการเรียนต่อ(ร้อยละ) 
1. ชั้น ป. 6 3,504 3,447 3,447 100.00 
2. ชั้น ม. 3 433 404 402 99.50 

รวม 3,937 3,851 3,849 99.95 
 
6. เปรียบเทียบอัตรานักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  
สพป.นราธิวาส เขต 2) 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนออก
กลางคัน 

คิดเป็นร้อยละ 

2561 31,504 4 0.01 
2562 30,339 0 0.00 

ผลต่าง ปี 61-62 1,165 4 0.01 
 
7.  ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 
 

วิชำ ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (NT) หมำยเหตุ 
ด้านคณิตศาสตร์ 30.08  
ด้านภาษาไทย 29.65  
รวม/เฉลี่ย 29.86   
 
 8.  ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 – 2562 
 

 
วิชำ 

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET) 
หมำยเหตุ 

ปี 2561 ปี 2562 
เปรียบเทียบร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 41.42 35.64 -5.78  
คณิตศาสตร์ 25.32 23.72 -3.18  
วิทยาศาสตร์ 31.34 28.01 -1.60  
ภาษาอังกฤษ 30.51 27.33 -3.33  

รวม/เฉลี่ย 32.15 28.68 -3.47  
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9.  ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2561 – 2562 
 

 
วิชำ 

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET) 
หมำยเหตุ 

ปี 2561 ปี 2562 
เปรียบเทียบร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 39.05 41.01 1.96  
คณิตศาสตร์ 25.88 18.68 0.54  
วิทยาศาสตร์ 21.61 26.85 -2.93  
ภาษาอังกฤษ 29.24 26.42 -2.39  

รวม/เฉลี่ย 28.95 28.24 -0.71  
 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
  ขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์    
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ติดตามผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยวิธีสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ส ารวจ  
ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานต่างๆ จากนั้นมาวิเคราะห์และน าเสนอระดับความก้าวหน้า  โดยใช้  Tracking 
System คือ ระดับ A1 หมายถึง ความตระหนัก A2 หมายถึง ความพยายาม A3 หมายถึงความส าเร็จ A4 
หมายถึงความยั่งยืน และในการประเมินดังกล่าวยังได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 4 ระดับ             
ตามคุณลักษณะหรือการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลตามตัวบ่งชี้ โดยเริ่มที่ระดับที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ระดับน้อยไปสู่ระดับท่ีมีการปฏิบัติหรือผลส าเร็จการปฏิบัติที่สูงขึ้นระดับที่ 4   
 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ยุทธศำสตร์ ระดับคะแนน หมำยเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3.5  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.25  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.67  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3.67  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3.5  

คะแนนเฉลี่ย  3  
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  ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย  4  มิติ  ได้แก่  มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล  มิติที่ 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติที่ 4 มิติด้านการ
พัฒนาองค์กร  แยกเป็นการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี : KRS (KPI Report 
System)  และกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี : ARS (Action plan Report System) โดย
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

รำยกำร ระดับที่ได้ 
องค์ประกอบที่ประชุม 

ค่ำคะแนน องค์ประกอบ
ที่ 1 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

องค์ประกอบ
ที่ 4 

ตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ
มาตรฐาน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4.39124 

 
 
กรอบแนวคิด 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้อง
น าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของ
ประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 1.4 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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 1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา   
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
 1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
 1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
 1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
 1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพื้นที 

 2. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ซ่ึงก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมนิผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของ
สังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การ
สร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 4. แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ 
โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้าน
การศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษา
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การ
พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
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ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

 6. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลักของ
ชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนด
แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมแีผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทาง
พลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 7. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดี  
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การ
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ       
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่     
1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม     
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายา
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เสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 8. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เปน็กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ     
5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญ
ในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

 9. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพื้นฐำน 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว อีกทั้งได้เสนอแนวทางการ
บริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร การเน้นย้ าให้ผู้บริหาร
หน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการแผนดังกล่าว สู่
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด และการก ากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

 10. ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส เรื่อง นโยบำย จุดเน้น และตัวชี้วัดกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนรำธิวำส  ตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยผ่ำน
กลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 -2565 

(รำยละเอียดตำมภำคผนวก หน้ำ 69 -73) 



ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย แห่งรัฐ มาตรา 65) 
 แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย  4  แผน 
 1.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตามท่ีก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3) 
 2.  แผนปฏิรูปประเทศ หมายถึง แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
 3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายความว่าแผนส าหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่
กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 
 4.  แผนความม่ันคง หมายถึง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน 
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ 
 แผนระดับที่ 3  หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าข้ึนตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   พ.ศ. 2563 - 
2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564)  กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 
 
แผนระดับที่ 1 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-2581) จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย 
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 1.  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ตัวช้ีวัด 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย 
 1.  ประเด็นย่อยช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วยัผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทาง
ความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
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แผนระดับที่ 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้าม ยุทธศาสตร์ และ
การประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย  สถานการณ์ และแนวโน้มที่เก่ียวข้องของแผน
แม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี  รวมทั้งก าหนดแนว
ทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเป็นกรอบในการ 
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  
เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีจ านวนรวม 23 ฉบบั  ประกอบด้วย (1) ความม่ันคง (2) การ
ต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่  (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศกัยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม 
(16) เศรษฐกจิฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  (19)  การ
บริหารจัดการน้ าทั้ งระบบ  (20)  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมาย 
 1.  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ตัวชี้วัด 
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 1.  คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF) 
 
  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(11) 
  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (11.3) 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มี
ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห ์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2.  จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 3.  จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน 
 4.  จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่เป็น    
พหุวัฒนธรรม  
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ 
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมาย 
 1.  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
ส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
 1.  คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF) 
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  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (12) 
 ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย  
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้ง
การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน
ให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทย
ตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย 
  เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 2.  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     1.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
     1.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
     1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
     1.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     1.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
     1.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
     1.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
  2.  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     2.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม  รวมทั้งสื่อ  
     2.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
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  เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 
   1.  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ตัวชี้วัด  
   1.  คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(คะแนนเฉลี่ย) 
 2.  อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
 เป้าหมาย 

   2.  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด  
   1.  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน) 
 

  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (12) 
 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (12.1) 

 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ 
สหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การ
หล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ 
ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถ
สูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  ครอบคลุมทั้งเงินเดือน 
เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการ
เขา้ถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาใน
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
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พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและ
การรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผล
ในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ 
  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การ
พัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ 
ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ 
การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้น
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและ
ประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้
ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย  ได้แก่  
(1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้
ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและ
ทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็น
อย่างดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ควร
มีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และ
สามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการ
เรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้
สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน  มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ  
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เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผล
การเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.  เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) วาง
แผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตร
ผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกท้ังยังมีระบบการอบรมและ
เสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  โดยผู้
ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 แนวทาง
ย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุก
ระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน 
จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น 
มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะ
ภาษาท่ี 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะ
พ้ืนฐาน ได้แก ่การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและ
การรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
และจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซ่ึง
รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือ
เสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
 4.  พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
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สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้
เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (4) พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพท่ีนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 5.  สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย  ได้แก่ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐานส าหรับสาขา
อาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน  และมีกรอบ
แนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้
แม่นย ามากขึ้นเป็นระยะ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเ รียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดให้มี
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และส าหรับประชาชน และ (5) ส่งเสริม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมาย 
 1.  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
 1.  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 2.  อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
 3.  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย (12.2) 
 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะ
และมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ 
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ 
พหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การ
สร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือ
สร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพ
บนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ตลอดจนสร้างมาตรการ
จูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษา
และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบ
สนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการ
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ท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบความ
ร่วมมือ การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนัก
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือ
และเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการ
เปิดพื้นท่ีในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีสว่นรว่มและผลักดันให้ผู้มี
ความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
 2.  สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความ
เข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลาก
สาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถ
สูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมาย 
 1.  มีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและ
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 
 1.  สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 2.  สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
 
แผนปฎิรูปประเทศ 
  แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 เรื่องการปฏิรูป 
  การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
 ประเด็น 
  1. ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
  การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
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 เรื่องการปฏิรูป 
  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ประเด็น  
  1.  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 2.   การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3.   การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี 
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
  1.  การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
 2.  การจัดการศึกษาส าหรับเดก็ด้อยโอกาส ในโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห ์เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษา 
 3.   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.   การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 5.   การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 เป้าหมายกิจกรรม  
   จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เรื่องการปฏิรูป 
  กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
  ประเด็น 
  การพัฒนาวิชาชีพครู 
  กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  
  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  เรื่องการปฏิรูป 
  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  ประเด็น 
 1.  การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2.  ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 3.  ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 4.  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
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 1.  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและ
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  2.  การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
  3.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม  
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  
  4.  การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  เรื่องการปฏิรูป 
  การศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 ประเด็น 
  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  
  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2.  เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง
ได ้
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง  
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้ น สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เ พ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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 5. เ พ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 เป้าหมายรวม 
 1.  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
 2.  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 3.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการ เติบ โตที่ เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ 
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 4.   มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สั งคมปลอดภัย สามัคคี  สร้ า งภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยใน       
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 5.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐาน
ภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทัน
กับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เป้าหมาย 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการพัฒนา 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลายให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขต
พ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น 
(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  เป้าหมาย 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย โดยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมาย 
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 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
 เป้าหมาย 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
โครงการพระราชด าริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
  เป้าหมาย 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม ั่นคงแห่งชาติ 
  นโยบาย 
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  แผนระดับชาติ 
 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุก
ระดับชั้น 
  กลยุทธ์ 
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 1. กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
  แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 ตัวช้ีวัด  
  1.  ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 กลยุทธ์  
  1.  รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือ
ป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ
การทุจริต 
 
แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ซึ่งมี
สาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุก
ช่วงวยัและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 



ส่วนที่ 4 
สาระส าคัญแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
          “เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21” 
 
พันธกิจ (Mission) 
   1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา และเครือข่ายตาม
หลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน 
  
 เป้าประสงค์รวม (Goal)  
       1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ด้ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
  2.  ผู้เรียนมีความมีความสามารถพิเศษ ตามพหุปัญญา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
พร้อมการรองรับเขตพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร  
  4.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม จนจบหลักสูตร
ตามเวลาที่ก้าหนด 
  6.   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมก้ากับติดตามให้สภานศึกษาด้าเนินการภายในสถานศึกษา 
  7.   โรงเรียนสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  8.   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
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 ค่านิยม   
 “ถูกต้อง  รวดเร็ว บริการดี  มีความรับผิดชอบ” 
 
ประเด็นกลยุทธ ์  
   1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
  2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือสร้างขีดความสามารถท่ีสอดคล้องกับพหุปัญญา 
  3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
  4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 
    5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา 
 
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาตามประเด็นกลยุทธ์ 
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1.  ประเด็นกลยทุธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
แผนย่อยที่  :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม 
       ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด    :  1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
              2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ    
เป้าประสงค์รวม    :  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ 
   บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สามารถรับมือกับ 
   ภัยคุกคามทุกรูปแบบด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข    
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

100 100 100 100 100 1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติและพลโลกที่ดี 
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2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 

100 100 100 100 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. จ้านวนสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 

100 100 100 100 100 

 4. จ้านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม  

117 117 117 117 117 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า

100 100 100 100 100 3. พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ทุกระดับ ความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
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จากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
 

ของประเทศ 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
แผนย่อยที่  :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม 
       ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด    :  1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
              2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ    
เป้าประสงค์รวม    :  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ 
   บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สามารถรับมือกับ 
     ภัยคุกคามทุกรูปแบบด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.พัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองของชาติ 

1. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลัก
และการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กลไกการบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื อต่อการพัฒนาเด็ก
ตั งแต่วัยเรียนวัยรุ่น 
(V05) 

นโยบาย/แผนการ
ด้าเนินงานต่อเนื่อง 
( F0501) 

1. โครงการจัดระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรม
เสริมสร้างความรักใน
สถานบันหลักของชาติ 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

ผลิตและสร้างสื่อ
สร้างสรรค์ต้นแบบ
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ 

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

2. เสริมสร้างสนับสนุน
สถานศึกษาให้จัดกิจกรรม

  2. โดรงการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ สู่

2.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมการทบทวน
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ที่หลากหลายทั งในและ
นอกห้องเรียนที่เอื อต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะและอันพึง
ประสงค์ 

สถานศึกษา การได้มาซึ่งคุณธรรมอัต
ลักษณ์ระดับโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมประกวดหนัง
สั น/กิจกรรม วาดภาพ 
เพ่ือเทิดทูนสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 
2.3 กิจกรรมนิเทศ ก้ากับ 
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อม สามารถรับกับการ
คุกคามทุกรูปแบบ ทุก
ระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อความมั่งคง
ของประเทศ 

3. ส่งเสริมสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนด้านกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการ
ป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ เช่น สาธาณ
ภัย ภัยจากโลกไซเบอร์ ภัย
ยาเสพติด และภัยบุคคล 

  3. โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต เพื่อป้องกันภัย 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต รู้เท่าทันภัยไกลตัว 
- กิจกรรมสาธารณภัย 
- กิจกรรมภัยโซเชียล 
- กิจกรรมภัยยาเสพติด 
- กิจกรรมภัยบุคคล 
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2.  ประเด็นกลยทุธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือสร้างขีดความสามารถที่สอดคล้องกับพหปุัญญา 
 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
แผนย่อยที่  :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม 
     ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด    :  1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
              2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างขีดความสามารถที่สอดคล้องกับพหุปัญญา    
เป้าประสงค์รวม    :  2. ผู้เรียนมีความมีความสามารถพิเศษ ตามพหุปัญญา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และพร้อมการรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ    
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความ
ถนัดและความสนใจน้าไปสู่การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิดบน
ฐานพหุปัญญา 

1.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
 

100 100 100 100 100 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัด
กรองและการส่งต่อเพ่ือการส่งเสริมการ
พัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

2.ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

100 100 100 100 100 2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและ
การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมเสริมและสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ
การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
แผนย่อยที่  :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม 
     ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด    :  1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
              2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างขีดความสามารถที่สอดคล้องกับพหุปัญญา    
เป้าประสงค์รวม    :  2. ผู้เรียนมีความมีความสามารถพิเศษ ตามพหุปัญญา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และพร้อมการรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลไกการคัดกรอง
และการส่งต่อเพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาคนไทย
ตามพหุปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลไกการคัดกรอง
และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาคนไทย ตามพหุ
ปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

V02 ผู้สอน 
(ครู/อาจารย์) 
 
 

F0201 ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องพหุปัญญาของมนุษย์
ในการส้ารวจ/คัดกรองวัด
ระดับ 
 

1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา 
 

-กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องพหุปัญญา 
 

  V03 ระบบข้อมูล F0303 ส้ารวจคัดกรองวัด
ระดับ ติดตามและ
ประเมินผล 

-โครงการส้ารวจคัดกรอง
เด็กพหุปัญญา 
 

-ครูส้ารวจ/คัดกรองเด็กพหุ
ปัญญา 
-นิเทศก้ากับติดตาม 

   F0304 การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือประมวลผล
ข้อมูลและเรียกใช้เพ่ือการ

-โครงการจัดท้าระบบ
ฐานข้อมูล Deep 
 

-จัดท้าฐานข้อมูล 



 

 

 

 

40 

วางแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
สถานศึกษาและการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอนกิจกรรมเสริมและ
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ
การสร้างและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา 

 V01 แหล่งเรียนรู้ F0102 เวทีในการแสดง
ความสามารถส้าหรับผู้ที่มี
ความพิเศษ 
 

-โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 
 

-กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
-กิจกรรมแข่งขันวิชาการ
นานาชาติสู่สากล 
-กิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
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3.  ประเด็นกลยทุธ์ที่ 3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  

และท างาน่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง 
     ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  1. สัดส่วนครูผ่านทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
              2. อัตราความแตกต่างของคะแนน  PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
    3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  3.  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน    
เป้าประสงค์รวม    :  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร  
  4.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ     
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัยด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 

1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัยด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด 
 

80 80 90 90 90 1.พัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยให้
มีพัฒนาการสมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาด้วยหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมพัฒนา
ที่หลากหลาย 

2.ผู้เรียนมีความก้าวหน้าตาม
หลักสูตร 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยใน 8 
กลุ่มสาระตั งแต่ระดับ 3 ขึ นไป 

70 70 80 80 80 2.พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน
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3.ร้อยละของผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพื นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด 

N/A N/A N/A N/A N/A และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามสภาพจริง 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา  

N/A N/A N/A N/A N/A 

5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด้ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั งด้านร่างกายและจิตใจ  

N/A N/A N/A N/A N/A 

6.ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะตามหลักสูตรขั น
พื นฐานผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ นไป 

N/A N/A N/A N/A N/A 

3. ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้า ตามความถนัด 
และความต้องการของตนเอง  
 

N/A N/A N/A N/A N/A 3.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุก
ระดับ พร้อมทั งจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4.พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เน้นการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 

4. ครูได้รับการพัฒนาและ
เปลี่ยนบทบาทให้เป็นครูยุค
ใหม่ 

1.ร้อยละของครูที่ ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี 
 

N/A N/A N/A N/A N/A 5.ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
6.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
7.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

 2. ร้อยละของครูที่มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนในรูปแบบของ PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี N/A N/A N/A N/A N/A 
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

ความรู้เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  

และท างาน่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง 
     ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ น 
ตัวชี้วัด    :  1.  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
    2.  อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
     3.  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  3.  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน    
เป้าประสงค์รวม    :  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าตามหลักสูตร  
    4.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในทุกระดับชั นที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิด
ในลักษณะสหวิทยาการมี
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แกนกลาง  การศึกษาขั น
พื นฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐาน 
 

V01 หลักสูตรการจัด
การศึกษา 

F0102 หลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- น้าร่องโรงเรียนสนใจใน
การพัฒนาการใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
- ด้าเนินการแลกเปลี่ยน
วิจัยการน้าหลักสูตรไปใช้ 
- นิเทศติดตามโรงเรียนน้า
ร่องการใช้หลักสูตร 
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- ประเมินผลการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- ขยายผล 

2. พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
พร้อมทั งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 
21 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษารวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือ
พัฒนาทักษะส้าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

รูปแบบและองค์ประกอบ
การเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการลงมือปฏิบัติและ
ทักษะอาชีพ 
 

โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
การสอนเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
- นิเทศติดตามการใช้ ให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
- รายงานผลการประเมิน 
  

  รูปแบบและองค์ประกอบ
การเรียนรู้ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและ
คนทุกช่วงวัย 

โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัส 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
การสร้างสื่อดิจิทัสที่
ทันสมัย 
- สร้างสื่อดิจิทัสที่
หลากหลายตามความถนัด
และความสนใจ 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้(open 
class) 
-นิเทศ ติดตามปรับปรุง
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พัฒนา 
-จัดนิทรรศการ นวัตกรรม 
-สรุปรายงานผล 

3. พัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงบูรณาการที่เน้นการ
ปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้ 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณราการที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติมีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง
โดยเน้นการเรียนการสอน
ที่เสริมสร้างทักษะชีวิตและ
สามารถน้ามาใช้ต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้จริง 

รูปแบบและองค์ประกอบ
การเรียนรู้ 

พื นที่นวัตกรรมเพ่ือการต่อ
ยอดและการขยายผล 

โครงการโรงเรียนพื นที่
นวัตกรรม 
 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
โรงเรียนพื นที่นวัตกรรม 
- ขยายผลโรงเรียนพื นที่
นวัตกรรม 
- นิเทศติดตามการใช้ ให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการ
พัฒนานวัตกรรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น้าเสนอนวัตกรรม 
- ปรับปรุงพัฒนาต่อยอด 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
การพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั งเงินเดือน 
สายอาชีพและระบบ
สนับสนุนอ่ืนๆ 

ผู้สอน(ครู/อาจารย์) แรงจูงใจและสวัสดิการที่
เพียงพอและเหมาะสม 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในสังกัด 
2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล ส้าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- คัดเลือก/ยกย่องเชิดชู
เกียรติเพ่ือรับรางวัล 
- สนทนาการจัดการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
พัฒนาคน(PLC) 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในสังกัด(OD) 
-ประชุมเชิงปฎิบัติการ 

  การบริหารจัดการระบบ
การเรียนรู้ 
 

การกระจายอ้านาจและ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้บริหาร ครู ใน

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ

- ประชุม 
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ 
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สถานศึกษาและครอบครัว 
ชุมชน 

บุคลากรทางการศึกษา 
 

 

  การบริหารจัดการระบบ
การเรียนรู้ 

นโยบายและแผนด้าน
การศึกษาที่ต่อเนื่อง 

โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 

- จัดประชุมประจ้าเดือน 
ผอ.โรงเรียนในสังกัด 

5. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบโดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรอง
คุณภาพและการก้ากับดูแล
คุณภาพการศึกษา 

การบริการจัดการระบบ
การเรียนรู้ 

ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกแด่ครูและ
ผู้บริหาร 
-ชี แจงการจัดท้ารายงาน
การประเมินตนเอง(SAR)  
-สังเคราะห์ข้อมูล SAR  
- นิเทศติดตาม 
-สรุปรายงานผล 

6. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
ความรู้เพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ
ข้อมูล 
 

ส่งเสริมการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้การเรียนการ
สอนและจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทพื นที่ 

การบริหารจัดการระบบ
การเรียนรู้ 
 

ดิจิทัลเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือการเรียนการ
สอน 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
- จัดท้าระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล 
- นิเทศ  ก้ากับ  ติดตาม 
- ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
- ประเมินผลระบบ 
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4.  ประเด็นกลยทุธ์ที่  4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ 
 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  :  4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ    
เป้าประสงค์รวม     :  5.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม จนจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 
    6.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมก ากับติดตามให้สภานศึกษาด าเนินการ 
   ภายในสถานศึกษา  

   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.ประชากรวัยเรียนในเขต
บริการทุกคนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 

1.ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
-ร้อยละการจบหลักสูตร ฯ 

100 100 100 100 100 1.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัย
เรียน ในเขตบริการได้เข้ารับการบริการ
การศึกษาทุกคน 

2.นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

2. ร้อยละของนักเรียนบกพร่อง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
- ร้อยละนร.พิการตามแผน IEP 

100 100 100 100 100 2. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง
และเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง

3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเข้มแข็งนักเรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขในการ

100 100 100 100 100 3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ  
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นักเรียนมีความปลอดภัยและมี
ความสุขในการเรียนรู้ 
 

เรียนรู้ 
- ร้อยละของ นร.ได้รับความคุ้มครอง ฯ  
- ร้อยละของ ร.ร.ที่มีระบบการจัดความปลอดภัย ฯ 

4. ส่งเสริมสนับสนุน่ให้สถานศึกษาจัดระบบ
ความปลอดภัย 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ    
เป้าประสงค์รวม    :  5.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม จนจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 
   6.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมก ากับติดตามให้สภานศึกษาด าเนินการ 
    ภายในสถานศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 
แนวทางการพัฒนาตามแผน

แม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ประชากรวัย
เรียน ในเขตบริการได้เข้า
การบริการการศึกษาทุก
คน 

-พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาทักษะส้าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0401 นโยบายและ
แผนด้านการศึกษาที่
ต่อเนื่อง 
 

-โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
 

1.ส้ามะโนนักเรียน 
2.การรับนักเรียน 
3.การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การรับนักเรียน 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
5. ติดตามนักเรียนออก
กลางคัน 

2. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ที่มีความบกพร่องและเด็ก

-พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนสามารถก้ากับการเรียนรู้

V03 รูปแบบและระบบ
การเรียนรู้ 

F0304 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย

-โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ส้าหรับเด็กพิการและเด็ก

กิจกรรม่หลักที่ 1 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
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ด้อยโอกาสให้ได้รับการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 

ของตนได้ เพื่อให้สามารถน้า
องค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย 

 และผู้เรียนสามารถ
ก้ากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ 

ด้อยโอกาส 
 

พัฒนาเด็กพิการ 
กิจกรรมรอง 
1. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2.พัฒนาครูด้านการคัด
กรองและจัดท้าแผน IEP 
3.การจัดท้าฐานข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาส 
4.การจัดหาทุนเพ่ือเด็ก
ด้อยโอกาส 
กิจกรรมหลักที่ 2  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเด็กร้อยด้อยโอกาส  
กิจกรรมรอง 

3. พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง มีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย 

-พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิง
บูรณาการที่เน้นลงมือปฏิบัติมี
การสะท้อนความคิด ไตร่ตรอง
โดยเน้นการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างทักษะชีวิตและ
สามารถน้ามาใช้ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้จริง 
-พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 

V01 หลักสูตรการจัด
การศึกษา 

F0104 หลักสูตรทักษะ
การใช้ชีวิต 

-โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1.จัดประกวดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับ
เขต 
2.ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การจัดระบบดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียนอย่าง
เข้มแข็ง 
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5.  ประเด็นกลยทุธ์ที่  5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
แผนแม่บทที่  : 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
เป้าหมาย  :   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน 
     ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยที่  :  11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมาย  :  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
      มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนามนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
นโยบายสพป.นธ. 2           
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
เป้าประสงค์รวม    :  7.   โรงเรียนสร้างนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

N/A N/A 100 100 100 1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ /
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. หน่วยงานและสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.หน่วยงานจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 
3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(EESD School) 

N/A N/A 100 100 100 2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน/สถานศึกษา
ให้เอื อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21   
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด    :  1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
              2. สื่อแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและคนทุกช่วงวัย 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
เป้าประสงค์รวม    :  7.   โรงเรียนสร้างนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1. ส่งเสริมการจัดแผนการ
เรียนรู้/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

11.1 จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต F0102 หลักสูตรทักษะ
ชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

โครงการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

-จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
-สร้างจิตส้านึกในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ F0303 ระบบการเรียนที่
เน้นการน้าทักษะพื นฐานที่
จ้าเป็นของแต่ละวิชาหลัก
มากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
ทักษะการปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง 

V05 กลไกการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ

F0503 สภาพแวดล้อม
ส้าหรับการเรียนรู้ในชุมชน 
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การพัฒนาเด็กตั งแต่ช่วง
วัยเรียนวัยรุ่น 

2. ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน/สถานศึกษาให้
เอื อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

11.1 จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต F0102 หลักสูตรทักษะ
ชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน/สถานศึกษาให้
เอื อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 
-นิเทศ ติดตามสถานศึกษา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ F0303 ระบบการเรียนที่
เน้นการน้าทักษะพื นฐานที่
จ้าเป็นของแต่ละวิชาหลัก
มากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
ทักษะการปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง 

V05 กลไกการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ
การพัฒนาเด็กตั งแต่ช่วง
วัยเรียนวัยรุ่น 

F0503 สภาพแวดล้อม
ส้าหรับการเรียนรู้ในชุมชน 
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6.  ประเด็นกลยทุธ์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 
 
แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ตัวชี้วัด    :  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา    
เป้าประสงค์รวม    :  8.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา แลเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
   โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   
   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

แนทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามี
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ระดับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
เขตพื นที่การศึกษา  

ดี 
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

1.พัฒนาส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

2. ระดับผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) 

ดี 
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

3. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 

สูง B B A A 

2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและ 4. ระดับความส้าเร็จของส้านักงานเขตพื นที่ใน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 2. พัฒนาส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและ
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สถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ 

4 4 4 4 4 สถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 5. ร้อยละสถานศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

N/A N/A 100 100 100 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีระบบการประกันคุณภาพที่
เข้มแข็ง 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประกัน
คุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 

100 100 100 100 100 3. พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มี
ระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
4. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบลให้
เป็นโรงเรียนหลักที่มีคุณภาพมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ตนเองในระดับดีขึ นไป 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพประจ้า
ต้าบล 

100 100 100 100 100 
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แผนแม่บทที่  : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  :   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อยที่  :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ตัวชี้วัด    :  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
นโยบายสพป.นธ. 2 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ :  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา    
เป้าประสงค์รวม    :  8.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา แลเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
     โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 
แนวทางการพัฒนาตาม

แผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องกับ  Value Chain 

โครงการ กิจกรรมหลัก 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

1.พัฒนาส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามีการ
บริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร
ด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพโดยเน้นการ
สร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ 
 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0401 นโยบายและแผน
ด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
 

1. โครงการพัฒนา
ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามีการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. รายงานและติดตามผล
การเมินตนเองตาม
มาตรฐานเขตพื นที่
การศึกษา  
2. รายงานและติดตามผล
การประเมินประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) 
3. รายงานและติดตามผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 
(ภารกิจของกลุ่ม) 

2. พัฒนาส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา พัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิตอล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิตอลแฟลต
ฟอร์ม สื่อดิจิตอลเพ่ือ
การศึกษาทุกระดับ 
 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0404 ดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

2. โครงการพัฒนา
ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

1. จัดท้าโปรแกรมบริหาร
จัดการ AM SS MSS 
2. จัดท้าข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (DMC) 
3. พัฒนาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3. พัฒนาสถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล มีระบบการประกัน
คุณภาพที่เข้มแข็ง 
 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดย
แยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการ
ประกันคุณภาพและการ
รับรองคุณภาพและการ
ก้ากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0406 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

3. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีระบบการ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
 

1. พัฒนาสถานศึกษาให้มี
ระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.นิเทศติดตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ้าต้าบลให้เป็น
โรงเรียนหลักที่มีคุณภาพมี

1. พัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนสามารถก้ากับ
การเรียนรู้ของรู้ของตนได้

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู้ 
 

F0406 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

4. โครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ้าต้าบลให้
เป็นโรงเรียนหลักที่มี

1.พัฒนาผู้บริหารและครู
ตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพประจ้าต้าบล 
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ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็น
ที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม 
 

เพ่ือได้สามารถน้าองค์
ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ 
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต โดยใช้
สื่อผสมอย่างหลากหลาย 
2. ส่งเสริมการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีการสร้างและ
จัดการความรู้ การเรียน
การสอน และการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทพื นที่ 

คุณภาพมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม 
 

 

 



60 
ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2564 - 2565) 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ นโยบาย

สพป.นธ. 2 ปี 2564 ปี 2565 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสพป.นราธิวาส เขต 2 ปี 2564 
113,800 113,800 3 

2. การรายงานผลการด้าเนินงานการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 35,000 35,000 6 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสา้นักงานเขตพื นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2    
1,489,600 1,489,600 3 

4. แข่งขันวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ้าปี 2564 247,600 247,600 2 
5. ประชุมเชิงปฏิบัตดิ้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้และระบบ สารสนเทศเพื่อการ

จัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมลูผลการเรียน โดยใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผล
การเรยีน School Miss 

26,900   26,900   4 

6. การป้องกันปัญหาและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา  ภายใต้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

25,000 25,000 1 

7. การจัดงานเนื่องในวันส้าคญัทางลกูเสือ  เนตรนารีและยุวกาชาด 50,000 50,000 1 
8. การบริหารงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2564 4,500,000 4,500,000 6 
9. ประชุมปฎิบตัิการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office  2564 41,800 41,800 6 
10. สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 65,000 65,000 6 
11. เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด สพป.นราธวิาส เขต 2 
177,990 177,990 3 

12. พัฒนาส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามีการบรหิารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

12,900   12,900   6 

13.  การบริหารจัดการการจัดท้าข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564 26,410   26,410   6 
14.  พัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 207,570   207,570   6 
15. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
149,130   149,130   6 

16. สร้างแพลตฟอร์มดจิิทัลและใช้ดิจทิัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 52,600 52,600 2 
17. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม โรงเรยีนขนาดเล็ก 18,000 18,000 2 
18. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม 68,200 68,200 4 
19. พัฒนาศักยภาพครผูู้สอนในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

150,000 150,000 2 

20. คณิตคดิสร้างสรรค ์                                                                                                  110,090 110,090 3 
21. พัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผล 152,600   152,600   3 
22. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 16,000 16,000 1 
23. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสพป.นราธิวาส  เขต  2  
128,290 128,290 6 

24  โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 135,520 135,520 6 
 รวม 8,000,000 8,000,000  

 

 



ส่วนที่ 5 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  เป็นเครื่องมือที่ก าหนดกรอบ และแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  เพ่ือให้การ
บริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
ทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส  เขต  2  จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับตามหลักการ
เชิงเหตุและผล  (XYZ)  ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ตลอดจนความเป็นมา และความ
เชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564)  ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  กับนโยบายและแผนที่ส าคัญอ่ืนๆ และสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
 2. เน้นย้ าให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทุกระดับให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2564)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการในหน่วยงานทุกระดับ 
 3. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 พ.ศ. 2563 - 2565  (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  
2564)   สู่แผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย และก าหนดแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน  
 4. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ
โรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นระบบ 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
 แผนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  
2564)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ด้วยเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้    
 1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
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 2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการด าเนินการ          
ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
 4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
ภายนอกอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
 5. การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลพัธ์ที่
ชัดเจน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการด าเนินงาน และให้ความ
สนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2   
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  
2564)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ประสบผลส าเร็จ หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  ด าเนินการดังนี้     
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบท 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของโรงเรียนที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้
ปฏิบัติในสถานศึกษา 
 สถานศึกษา ด าเนินการตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบท ประสานและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้ครูโดยไม่จ าเป็น 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  ๒ 
ที่ 281 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดแผนปฏิบัติกำร 
        ประจ ำปี 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
        แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ 
        ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  (XYZ) 

…………………………………………………….. 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖ 
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในแต่ละปีงบประมำณ  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย   และเพ่ือเป็นกำร
ควบคุมกำรบริหำรงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม  ประเมินผลและรำยงำนผล
อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และจะเห็นได้ว่ำ
กระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรก ำหนดทิศทำงหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กร  เน้ นกระบวนกำร
และจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนำคต  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กำรบริหำร
และกำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ววันที่ 13 ตุลำคม 2561 และ 18 เมษำยน 2562 ตำมล ำดับ เพ่ือเป็น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล และใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณำกำรกัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560  เห็นชอบกำรจ ำแนก
แผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  แผนระดับที่ ๑ ไดแก ยุทธศำสตรชำติ  แผนระดับที่ ๒ ไดแก แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ แผนแมบทภำยใตยุทธศำสตรชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนควำมมั่นคง  แผน
ระดับท่ี ๓ หมำยถึง แผนที่จัดท ำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ ๑ และ แผนระดับที่ ๒ ใหบรรลุ
เปำหมำยที่ก ำหนดไว หรือจัดท ำขึ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณี หรืออนุสัญญำระหวำง
ประเทศ เชน แผนของสวนรำชกำรและหนวยงำนของรัฐตำง ๆ แผนบูรณำกำร รวมถึง แผนปฏิบัติกำรทุกระดับ 
 ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินงำนโดยมุ่งเน้นกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ตำมหลัก
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ โดยทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงกำรจะต้องตอบเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 1 แผนแม่บท 
ฯ และ/หรือแผนระดับ 2  ประกอบกับหน้ำที่ของหน่วยงำนในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ  
2565  โดยมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปีงบประมำณ 
2565  ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ื อ
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประกอบด้วย 4 ได้แก่ 1) กำรมองเป้ำหมำย
ร่วมกันในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ  2) กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญตำมกำรวิเครำะห์ Gap Analysis ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 3) กำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญโครงกำร  และ 4) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรโดยมีโครงกำรส ำคัญเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
แม่บทฯและโครงกำรอ่ืน ๆ ตำมภำรกิจประจ ำ 

/ ส ำนักงำน ... 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต ๒ ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำม
ต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน  และในปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2  ต้องทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3  
นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ  และนโยบำยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) ที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของ
หน่วยงำน และเพ่ือให้กำรด ำเนินโครงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว  ประกอบด้วย  
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะและแก้ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนก ำหนดแนวทำงในกำร
ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ประกอบด้วย  
 ๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร 
 2.  รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                       รองประธำนกรรมกำร 
  3.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                                        กรรมกำร 
 4.  น.ส.อรสำ  อำลี  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 5.  น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 6.  นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒.  คณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำกรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และ
แผนระดับที่ 3 และนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
 มีหน้ำที่ในกำรทบทวนแผนพัฒนำกรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 
2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ)   ประกอบด้วย 

๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร  
 2.  ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอ                                                                          กรรมกำร 
 3.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                               กรรมกำร 
 4.  ศึกษำนิเทศก์ทุกคน                                                                                     กรรมกำร 
 5.  นำงนำตยำ  อดิศัยนิกร     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำบำ                                  กรรมกำร 
 6.  น.ส.วันเพ็ญ  จิวัฒนำชวลติกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะลือซง                            กรรมกำร 
   7.  นำงพิมพ์สรณ์ ตุกเตียน  ครูโรงเรียนวัดเกษตรธิกำรำมช่วยรำชกำรสพป.นรำธิวำส เขต 2   กรรมกำร 
 8.  นำงงำมฤดี  ศรีค ำขวัญ        นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 
 9.  นำงเสำวภำ  แก้วมณีศรี      นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
 10.  น.ส.กนกพรรณ  เพ็ชรแก้ว    นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 
 11.  นำงสุภำวด ี ลำยขวะ        นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร  
 12.  น.ส.ชื่นนภำ  รัตนสกล  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                                กรรมกำร 
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 / 13. นำงณัฐชยำ .... 
 
 13.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
  14.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 15.  นำยทวีศักดิ์  บุญน้อย        นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                       กรรมกำร 
 16.  นำยธีระพล  เพ็ชรนิล        นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                                     กรรมกำร 
   17.  นำงบุญศรี  รักกำรงำน  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                                    กรรมกำร 
   18.  น.ส.อรนลิน  จันทร์ทอง  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                                    กรรมกำร 
   19.  น.ส.รมยำณี  ลอยเมฆ  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร                         กรรมกำร 
  20.  น.ส.กวินนำถ  มณีรำช เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฎิบัติงำน               กรรมกำร 
 21.  น.ส.นูรีซัน  สำมำนุง  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  22.  นำยบัณฑิต  วุฒิศำสน์ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  23.  นำยทวีศักดิ์  สุรินทร์ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  24.  น.ส.ฮำปือเสำะ  หวังมะ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  25.  น.ส.สวุำรุณีย์  แก้วคงสุข พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  26.  นำยแวอัสรี  แวมำยิ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 

27.  นำยวิทยำ  ศรีค ำขวัญ ลูกจ้ำงชั่วครำว              กรรมกำร 
 28.  พนักงำนขับรถ                                             กรรมกำร 
 29.  น.ส.อรสำ  อำลี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 30.  น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 31. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

32.  นำยสุรินทร์  อำแว     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  33.  นำงไอณี  ก ำปงซัน    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

3.  คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564    
 มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน     
ทุกระดับ  ประกอบด้วย  
 ๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร 
 2.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                               กรรมกำร 
 3   ศึกษำนิเทศก์ทุกคน                                                                                     กรรมกำร 
 4.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร                                                                                   กรรมกำร  
  5.  น.ส.ศิริพันธ์  บุญชูช่วย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

6.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
  7.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 8.  น.ส.อรสำ  อำลี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9.  น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 10.  นำยสุรินทร์  อำแว       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

/ 4.  คณะกรรมกำร … 
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4.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ 
 มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม ประกอบด้วย   
 ๑.  น.ส.อรสำ  อำลี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร  

๓.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
4.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
5.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 6. นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

5  คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรและรูปเล่ม  
 มีหน้ำที่ในกำรรวบรวม  สรุป และจัดท ำรูปเล่มของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64     
ประกอบด้วย 
 ๑.  น.ส.อรสำ  อำลี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร  

๓.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
4.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร  
5.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 6. นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

6  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 มีหน้ำที่ในกำรตรวจรำยงำนเดินทำง จัดซื้อวัสดุ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเพ่ือประกอบกำร
ล้ำงหนี้  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงเนตรภิส  เลิศเดชำนนท์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  น.ส.ชื่นนภำ  รัตนสกล  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                                กรรมกำร 
 ๓.  นำงสุภลัคน์  เหวรมำ   นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 4.  น.ส.มำเรียม  เจ๊ะมูซอ   นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฎิบัติกำร                               กรรมกำร 
  5.  นำงสุภำวดี  ลำยขวะ   นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.  คณะกรรมกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 มีหน้ำที่ในกำรบันทึกกำรประชุมเพ่ือจัดท ำเป็นวีดีทัศน์ ถ่ำยรูประหว่ำงประชุม  ตลอดจนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต ๒  ให้สถำนศึกษำ และ
สำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยขวัญชัย  สมสิน    นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ                   ประธำนกรรมกำร                         
  2.  นำงสำวปักษธร  บุญจุน พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  3.  นำยแวอัสรี  แวมำยิ   พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  4.  นำงสำวฮำปือเสำะ  หวังมะ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 5.  นำงบุญศรี  รักกำรงำน นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

/ทั้งนี ้... 
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 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่  24  กันยำยน  2563 
 

      
 

                (นำยสุพจน์  มณีรัตนโชติ) 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒   
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ที่  ศธ ๐280/413ว11                                                      เส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                                           
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถนนพิชิตบ ารุง         
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖000 

 24  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เรื่อง   ผลการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง    
         ปี พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่ ศธ 04079/269  
          ลงวันที่ 23 มกราคม 256๔ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ส่งร่างแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564) และแผน ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพ่ือน าเสนอแผนดังกล่าว                 
ต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ      
ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564) และแผน   
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในคราวประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 3/256๔ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม 256๔ ดังนี้  

1. มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

2. อนุมัติเป็นหลักการ กรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน (เพ่ิมเติม)             
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, เขต 2, เขต 3 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

                                           (นายธวัชชัย  ไชยกันย์) 
                        รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รักษาการในต าแหน่ง 
                                        ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

กลุ่มนโยบายและแผน  
โทร.  ๐73 530527   
โทรสาร  ๐๗๓ 530515 
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