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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

1. สภาพทั่วไป 
  

ที่ตั้ง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 17  ถนนจุน – ปง             
ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150  โทรศัพท์ 0-5442-1151 และ 0-5442-100  
โทรสาร 0-5442-1186 Website : http://phayao2.go.th 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเชียงรายและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว (สปปล.) 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปปล.) และจังหวัดน่าน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอภูกามยาว และอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดน่าน 

อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

อ าเภอภูกามยาว 

อ าเภอดอกค าใต้ 

แขวงไชยบุรี (สปปล.) 

สปปล. 
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เขตพื้นที่บริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจ านวน 128 
โรงเรียน 3 สาขา มีพ้ืนที่ครอบคลุม 5 อ าเภอ คือ อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงม่วน อ าเภอปง           
และอ าเภอภูซาง มีรายละเอียด ดังนี้ 

อ าเภอจุน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพ้ืนที่  เป็นที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีเนื้อที่ประมาณ 571.2 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 ต าบล 86 หมู่บ้าน              
แยกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 5 แห่ง มีประชากรรวม 48,129 คน                           
และมีสถานศึกษา 23 แห่ง 

อ าเภอเชียงค า ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเขตพ้ืนที่ ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ประมาณ 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 707.35 ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น 10 ต าบล 135 
หมู่บ้าน แยกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 7 แห่ง เทศบาลต าบล 4 แห่ง  มีประชากรรวม 74,826 คน               
และมีสถานศึกษา 35 แห่ง 2 สาขา 

อ าเภอเชียงม่วน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพ้ืนที่  ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ประมาณ 64 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 772.86 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น  3 ต าบล              
34 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 1 แห่ง มีประชากร รวม 18,237 คน                 
และมีสถานศึกษา 13 แห่ง 

อ าเภอปง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพ้ืนที่  ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ประมาณ 27.31 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,783.45 ตารางกิโลเมตร                 
แบ่งออกเป็น 7 ต าบล 88 หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง เทศบาลต าบล 3 แห่ง มีจ านวน             
ประชากรวม 51,339 คน และสถานศึกษา 38 แห่ง 1 สาขา 

 อ าเภอภูซาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนที่  ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 43 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 370.20 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น       
5 ต าบล 59 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่ง  เทศบาลต าบล 1 แห่ง มีจ านวนประชากรรวม               
31,866 คน และสถานศึกษา 19 แห่ง  

2. อ านาจหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภารกิจส าคัญ คือ เป็นหน่วยก ากับ สนับสนุนส่งเสริม และประสานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และได้มาตรฐานการศึกษา จึงเป็นเสมือน หน่วยอ านวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยจัดการศึกษา
อ่ืนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว มีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเป็นธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการ         
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ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา  36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. อ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ร่วมกับสถานศึกษา 

3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4.  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดโดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวง 
เรื่อง แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ

การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมา 
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3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ตารางที่ 1 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 
 

สังกัด สถานศึกษา ห้องเรียน 
นร./นศ. ครู 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

131 1,103 7,654 7,004 14,658 210 692 902 

รวมทั้งสิ้น 131 1,103 7,654 7,004 14,658 210 692 902 
 

ตารางที่ 2 จ านวนสถานศึกษา ห้องเรียน/นักเรียน ครู สัดส่วนนักเรียน/ครู สัดส่วนนักเรียน/ห้อง   
ในระบบโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามอ าเภอ ปีการศึกษา 2565 

 

อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ครู 
นร. : คร ู

นร. : 
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

จุน 23 204 1,440 1,250 2,690 178 15:1 13:1 
เชียงค า 37 327 2,514 2,327 4,841 341 14:1 15:1 

ปง 39 318 2,028 1,934 3,962 237 17:1 12:1 
เชียงม่วน 13 110 626 576 1,202 87 14:1 11:1 

ภูซาง 19 144 1,046 917 1,963 154 13:1 13:1 
รวม 131 1,103 7,654 7,004 14,658 997 15:1 13:1 

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2565 
 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 128 โรงเรียน 3 สาขา 

 ตารางที่ 3 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาด 
 

ขนาดสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 
- ขนาดที่ 1 นักเรียน 1 – 120 คน 79 60.31 

- ขนาดที่ 2 นักเรียน 121 – 200 คน 24 18.32 

- ขนาดที่ 3 นักเรียน 201 – 300 คน 13 9.92 
- ขนาดที่ 4 นักเรียน 301 ขึ้นไป 7 5.34 

- ไม่มีจ านวนนักเรียน 8 6.11 

รวมทั้งสิ้น 131 100 
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 ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทและระดับการศึกษา 
 (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2565) 
 

ประเภท 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

รวมทั้งสิ้น 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ - - 1 - 1 
บุคลากร 38 ค (2) - 19 10 - 29 
ศึกษานิเทศก์ - - 13 1 14 
ผู้อ านวยการโรงเรียน - 3 81 3 87 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - 8 - 8 
คร ู - 583 319 - 902 
ลูกจ้างประจ า 27 7 - - 34 

รวมทั้งสิ้น 27 612 433 4 1,076 
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4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการด าเนินงาน
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.1.1 เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

          4.1.2 จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาและนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 จ าแนกตามผลการอ่านออกเสียง, การอ่านรู้เรื่อง, การเขียนค า และการเขียนเรื่อง    
ปีการศึกษา 2564 
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4.1.3 จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาและนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จ าแนกตามผลการอ่านออกเสียง, การอ่านรู้เรื่อง และการเขียนเรื่อง ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 

๘ 

  



๙ 

   

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

 

4.1.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564           
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับ          
การประเมิน จ านวนทั้งสิ้น 1,477 คน (เด็กปกติ 1,453 คน และเด็กพิเศษ 24 คน) มีผลการประเมินดังนี้ 

ที ่ ระดับ 
ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

1 ระดับเขตพ้ืนที่ 76.39 70.87 73.63 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 69.04 72.30 70.67 
3 ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38 

 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2562-2564 

ที ่ ระดับ 
ผลการประเมินเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2564 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 การอ่านออกเสียง 71.19 75.30 76.39 

2 การอ่านรู้เรื่อง 73.77 72.53 70.87 

 รวม 2 สมรรถนะ 72.48 73.88 73.63 

 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ) 

ที ่ สมรรถนะ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2564 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1 การอ่านออกเสียง 65.93 19.68 7.91 6.46 
2 การอ่านรู้เรื่อง 45.35 44.45 8.74 1.44 
  รวม 2 สมรรถนะ 59.39 28.42 9.08 3.09 

 
4.1.5 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 3 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งสิ้น           
1,714 คน (เด็กปกตก 1,591 คน เด็กพิเศษ 127 คน) มีผลการประเมินดังนี้ 

ที ่ ระดับ 
ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 

1 ระดับเขตพ้ืนที่ 56.28 48.30 52.29 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 55.48 48.73 52.11 
3 ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2564 

ล าดับ
ที ่ ระดับ 

ผลการประเมินเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2564 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ด้านภาษาไทย 49.18 52.63 56.28 

2 ด้านคณิตศาสตร์ 49.70 48.14 48.30 

 รวมทั้ง 2 ด้าน 49.44 50.39 52.29 

 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ล าดับ
ที ่ ความสามารถ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2564 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 ด้านภาษาไทย 28.34 37.20 25.83 8.61 

2 ด้านคณิตศาสตร์ 21.11 30.16 35.32 13.38 

  รวมทั้ง 2 ด้าน 21.43 37.64 33.24 7.66 

 
4.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับ
การทดสอบ จ านวนทั้งสิ้น 1,072 คน มีผลการทดสอบ ดังนี้ 

ที ่ ระดับ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   (O-NET) คะแนนรวม
เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

1 ระดับเขตพ้ืนที่ 55.53 41.31 39.64 37.42 43.33 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63 
3 ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ที ่ ระดับ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวม
เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

1 ปีการศึกษา 2562 51.76 32.88 35.69 38.94 39.82 
2 ปีการศึกษา 2563 59.26 45.25 31.42 41.38 44.33 
3 ปีการศึกษา 2564 55.53 41.31 39.04 37.42 43.33 
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับการ
ทดสอบ จ านวนทั้งสิ้น 132 คน มีผลการทดสอบดังนี้ 

ที ่ ระดับ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวม
เฉลี่ย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์  วิทยาศาสตร์ 

1 ระดับเขตพ้ืนที่ 54.69 28.53 22.98 32.42 34.66 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84 
3 ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ                     
ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ที ่ ระดับ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวม
เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

1 ปีการศึกษา 2562 57.29 30.67 23.96 30.67 35.65 
2 ปีการศึกษา 2563 54.38 29.77 20.59 28.32 33.27 
3 ปีการศึกษา 2564 54.69 28.53 22.98 32.42 34.66 

4.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา  
4.2.1 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

- ระดับปฐมวัย  ประชากรวัยเรียนจ านวน 2,928 คน เข้าเรียนในระดับปฐมวัย   
จ านวน 3,013 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรวัยเรียนจ านวน 1,628 คน  เข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,628 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4.2.2 ผู้ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 จ านวนทั้งหมด 1,753 คน  เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวนทั้งหมด 1,753 
คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4.2.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จ านวนทั้งหมด 461 คน เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนดทั้งหมด 461 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4.3 ด้านศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.3.1 ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจในการรับบริการ  
คิดเป็นร้อยละ 86.62 
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4.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความรู้ความสามารถทักษะและสามารถ
ปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  ได้ ผ่ า นการ พัฒนาสมรรถนะอย่ า งน้ อย  ปี ล ะ  20  ชั่ ว โ มง                                 
คิดเป็นร้อยละ 90.65 

4.4 ด้านประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ด าเนินการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา จ านวน 112 แห่ง (ระดับปฐมวัย) พบว่า 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน   
ผลการประเมินคุณภาพภายในจ าแนกตามระดับคุณภาพ (จ านวนโรง) 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี  ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 38 33.93 68 60.71 6 5.36 0 0.00 0 0.00 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

20 17.86 78 69.64 14 12.50 0 0.00 0 0.00 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

28 25.00 76 67.86 8 7.14 0 0.00 0 0.00 

สรุปผลการประเมิน 28 25.00 77 68.75 7 6.25 0 0.00 0 0.00 

 
  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่จัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 116 โรงเรียน มีผลการรายงาน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน   
ผลการประเมินคุณภาพภายในจ าแนกตามระดับคุณภาพ (จ านวนโรง) 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี  ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 14 12.07 84 72.41 18 15.52 0 0.00 0 0.00 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

21 18.10 80 68.97 15 12.93 0 0.00 0 0.00 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

15 12.93 89 76.72 12 10.34 0 0.00 0 0.00 

สรุปผลการประเมิน 14 12.07 89 76.72 13 11.21 0 0.00 0 0.00 
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บทท่ี 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570  โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายของจังหวัดพะเยา           
เพ่ือสอดคล้องและบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 อันจะเป็นกรอบแนวทางใน   
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพ้ืนที่ต่อไป  
 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่ส าคัญ
และมีความเกี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา  54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินกา ร       
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
การด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม 
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดค านิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และก าหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส    
เสมอกัน 
 ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื่อสาร



๑๔ 
 

  

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
       

 

และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัด
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย 
 ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)   
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่าและ
ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
และการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการด าเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง 
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 
 4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ 
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บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐ 
ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความ
อยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
เข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ”ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง         
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ     
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร             
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5) การท่องเที่ยว  6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ                
7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม     
16)  เศรษฐกิจฐานราก  17)  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18)  การเติบโตอย่างยั่ งยืน                   
19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลักและเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ใน
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ สรุปสาระส าคัญ  
ได้ดังนี ้
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กาหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้  
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 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจาเป็นต้องมี
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  
 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อ
แม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาล
ทุกระดับดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง และการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มพัีฒนาการที่สมวัยทุกด้าน  
 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะใน            
การวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มีการเรียนรู้
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้สังคม     
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุข
กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง       
สร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
และหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม  
 5) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม
เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพ้ืนฐาน
ในการดารงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
มิตรกับผู้สูงอาย ุ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษา
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ในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญา
ให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้
อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณา
การที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนสามารถ
ก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ       
ทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท         
“ครูคณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด       
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู         
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร       
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จัดให้               
มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการ
รับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่         
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพสูงและยืดหยุ่น มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการ
ยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาใน
ทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค      
จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
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วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในระบบการศึกษา และสาหรับประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  
 2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วมและ
ผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการ
รวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี  ชั้นแนวหน้าเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน า     
ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าประชาชนมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  
 ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง 
ได้แก่  
 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน  
 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  
 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และก าหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการด าเนินการที่ส าคัญภายในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี         
การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต      
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 
ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ ง                  
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป  
 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ้
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ    
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (Reduce disparity in education)      
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and 
competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
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รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( Improve Efficiency, agility and 
god governance) โดยได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง 1) การปฏิรูประบบการศึกษาและ    
การเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง              
2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา            
4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  5) การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform) 

8. แผนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง) 
 การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์
การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน         
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและ      
ความเสมอภาคทางการศึกษาตังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลดความเหลื่อมล้ าทาง   
การศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ อย่างเต็ม
รูปแบบ เพ่ือน าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภพการศึกษาและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... ให้มีผลบังคับใช้การความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป และความเป็นเจ้าของร่วมในเป้าหมายและความส าเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอ านาจสู่
สถานศึกษา และการทดลองน าร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องต่อบริบทพื้นที่อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพ่ือให้
การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน การเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง 
พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติความความหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบ
การศึกษาองฐานสมรรถนะที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
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การก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ               
ด้านการศึกษา 
 ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติให้มีการด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 258 จ (4)        
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ      
การพัฒนาครู และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย           
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความส าคัญกับการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงได้ค านึงถึงประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทาง   
การศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รวมถึงการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้ค านึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาที่ส าคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสาร          
ไร้พรมแดนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ 
เพ่ือให้การศึกษาของประเทศสามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของ
โลกอนาคต 
 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม โดยพิจารณาความ
เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2562                  
ซึ่งประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น 131 กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการด าเนินการบาง
กิจกรรมไปแล้ว ส าหรับกิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรม ที่ก าหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่นเน้นการยกระดับคุ รภาพ
การจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง  
ซึ่งเป็นพัฒนาที่จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์  
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
ในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน 
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และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการ
และวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร
และ เกษตรแปรรู ปมู ลค่ าสู ง  หมุ ดหมายที่  2  ไทย เป็ นจุ ดหมายของการท่ อง เที่ ย วที่ เ น้ นคุณภาพ 
และความยั่งยืน หมุดหมายที่  3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก หมุ ดหมายที่  4  
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่  5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน  
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง  
และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุด
หมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม      
หมุดหมายที่  10 ไทยมี เศรษฐกิจหมุนเวียนและสั งคมคาร์บอนต่ า  หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถ 
ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสามรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสามรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา        
แห่งอนาคต มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จ านวน             
2 เป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาคนส าหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนา
ก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคตและสร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
 นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง          
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงคม ในประเด็นเป้าหมายสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
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 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิม
เป็นร้อยละ 30 
  ตัวชี้วัดที่ 1.5 ผลผลิตภาพแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 1.6 จ านวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้สูงอายุที่ยากจนต่อไป 
 เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและ
สามารถสร้างงานอนาคต  
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก 6 ด้านทักษะ คะแนน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถสถาบันการศึกษา ด้านการ
บริหารธุรกิจมีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ านวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติ ของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกิน
ร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 
 กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 กลยุทธิ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน โดยการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

(1) การแก้ไขภาวะการถดทอยของความรู้ในวัยเรียน 
(2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 
(4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
(5) การกระจายอ านาจ 
(6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
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(7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

10. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก      
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม
กับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ 
คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
10. แผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรี
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ 
เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การ
จัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบกลไกการบูร
ณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ            
ที่ เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้                 
7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการด าเนินงานและการติดตามผล โดยภายใต้กลยุทธ์
ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่าง ๆ 

11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และ     
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และ       
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน  
ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย             
และมีสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความ
ไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึง
ได้ก าหนดหลักการส าคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
 1. สร้างความเชื่อม่ัน ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้          
ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างานโดยบูรณาการการท างานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส          
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับ      
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว        
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
 นโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
  1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก      
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล
การด าเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ต่อไป 
 1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา 
 1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่     
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน        
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   
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 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง       
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้  
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่      
การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบ
เป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
 2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
 2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้าง
วิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้ง   
มีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
 2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม ( Financial Literacy)          
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ 
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์        
ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ใน      
การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
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 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
  3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ       
ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
 3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School)          
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) 
มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 
 4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
ก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์     
การพัฒนาประเทศ 
 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)           
ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency) 
 4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพท้ังผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
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 4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงานใน     
ภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณา
การความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
 4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน             
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
 5.  การส่ ง เสริ มสนับสนุน วิ ชาชีพครู  บุ คลากรทางการศึ กษา  และบุคลากรสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับอาชีวศึกษา 
 5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ     
การด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
 5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
 5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล          
มาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การ
ส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
 6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเ พ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
 4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว  หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ
ด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

11. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสีงคมฉบับที่ 13 และแผนอ่ืน ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เป็น 4 ด้าน และก าหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ได้แก่  
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1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก

ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข็มข้นให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
  2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
  2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาคและ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
  3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและ
บริบท 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง 
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยการรวม
พลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้น าไป    
สู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้
ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
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  3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน        
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร           
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมใน              
การขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิติวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ได้ก าหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค       
โควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี  และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และ      
เด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง     
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
  จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและ    
การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียน          
ทุกระดับ 
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 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่างไกล
และถ่ินทุรกันดาร 
  จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
  จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา (SWOT Analysis) 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 4 ด้าน (STEP) 
โอกาส (Opportunities)+ อุปสรรค (Threats) - 

 S สภาพสังคมและวัฒนธรรม (Social) 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) 
    1.1 แนวโน้มโครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง 
ส่งผลให้โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารแบบศูนย์รวม
โรงเรียน/การเรียนรวมและท าให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ 
    1.2 ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในโรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในสังกัด
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น 
   1.3 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ข่วงนกยูง O-Top 
ปราชญ์ช าวบ้ าน  ส่ งผลต่ อการจั ดการ เ รี ยน รู้ ที่
หลากหลายเด็กสามารถเรียนรู้ตามความถนัดและสนใจ 
   1.4 พหุวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตที่แตกต่างของชุมชน
ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนหลากหลายและมี
คุณภาพ 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) 
1.1. ประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหา 
1.2 การใช้ภาษาที่หลากหลายของชุมชนส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารลดลง 
 
 

 T เทคโนโลยี (Technological) 
2. เทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
 2.1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถานศึกษา
มีสื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย      
เด็กสามารถเรียนรู้ตามความสนใจ 

2. เทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
2.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบางเรื่อง ส่งงผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
2.2 สังคมดิจิทัลท าให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ส่งต่อคุณภาพ
นักเรียนลดลง 

E สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 
3. เศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
3.1 จังหวัดพะเยา มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ  
ด้านการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     
 

3. เศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง 
ปัจจุบันค่าครองชีพสูง รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรต่ า 
ส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ 
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3.2 ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 
ท าให้ผู้ปกครองถูกเลิกจ้างงาน ส่งผลต่อการสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาของนักเรียน 

P การเมือง และกฎหมาย (Political) 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political Legal 
Factors : P) 
4.1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบเงิน
อุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี) ของรัฐบาลส่งผลให้ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
4.2.นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของนักเรียน 
4.3.นโยบายด้านการจัดการศึกษา และการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับพระบรมราโชบายใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนส่งผลให้
นักเรียนเป็นพลเมืองดี 
4.4 นโยบายด้านการจัดการศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น 
STEM PISA ACTIVE LEARNING CODEING LEARNING 
LOSS และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้
นักเรียนมีความเลิศทางวิชาการ 
4.5.นโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้ผู้บริหาร 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ ครูมีความสามารถ
ในการเรียนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
4.6.นโยบายการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมช่วยให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.7  การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคการเรียนแปลงเปลี่ยนของ 
VUCA ส่งผลให้ประชาชนและผู้ปกครองยอมรับและให้
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political Legal 
Factors : P) 
4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนับสนุนงบประมาณในการจ้างอัตราจ้างให้สถานศึกษา
ลดลง ท าให้สถานศึกษาขาดแคลนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้นักเรียน
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
4.2 ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย นโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สนับสนุนด้านการศึกษาไม่เต็มที่ ส่งผลให้การ  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาลดลง 
4.3 กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขท าให้การพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจ ากัด เช่น การบริหารงานบุคคล
เกิดความล่าช้า ส่งผลให้สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร 
4.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของ  คปร. ที่ก าหนดไม่ให้จัด
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้กับสถานศึกษาที่มี
นักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา ส่งผลต่อความเหลี่ยมล้ าของ
การจัดการศึกษา 
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 6 ด้าน (2S4M) 
จุดแข็ง (Strengths)+ จุดอ่อน (Weaknesses)- 

S1 โครงสร้างองค์กร (Structure) 
1. โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา 
(Structure Factors : S1) 
1.1 สพป. มีการบริหารจัดการและโครงสร้างการ
บริหารงานของกลุ่มที่ชัดเจน  
1.2. สพป. มีการบริหารจัดการโดยการกระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท าให้มีทิศทางการ
ท างานไปในแนวทางเดียวกัน 

1. โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา 
(Structure Factors : S1) 
1.1 สพป.มีการประสานงานบางเรื่องยังไม่ชัดเจน 
เนื่องมาจากความเข้าใจ  หรือการก าหนดวิธีการ
ประสานงานที่ไม่ชัดเจน 
 

S2 ระบบการบริการ (SerVices) 
2. ผลผลิตและการบริการ (Products and Service 
Factors : S2) 
2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET, 
NT,RT) มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ต่อเนื่องกันเกิน 5 ปีการศึกษา เนื่องจากครูได้รับการ
พัฒนา การนิเทศ ก ากับ ติดตามและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
2.2 สพป.  มี  กตปน.  และระบบติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ (E-MESR) ท าให้สามารถรายงาน
ผลได้ตามก าหนด เกิดประสิทธิภาพในการท างาน   

2. ผลผลิตและการบริการ (Products and Service 
Factors : S2) 
 2.1 สพป. และสถานศึกษาในสังกัดขาดการส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมส่งผลให้นักเรียน เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 
 

M1 บุคลากร (Man) 
3. บุคลากร (Man Factors : M1) 
 3.1. บุคลากรปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีการก าหนด
บทบาท หน้าที่ มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับอย่าง 
ชัดเจน 
3.2. บุคลากรใน สพป. ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน เนื่องจากได้คิดค้นและน านวัตกรรม ระบบ
การท างานเป็นทีม และมีค่านิยมขององค์กรเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ จุดเน้นขององค์กรเป็นส าคัญ 

3. บุคลากร (Man Factors : M1) 
3.1 การจัดอบรม/สัมมนา  กระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไม่เป็นไป
ตามหลักสูตร 
3.2 อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ส่งผลต่อการท างาน            
ในส านักงานเขตพ้ืนที่ล่าช้า และสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนไม่ครอบคลุมตามหลักสูตร 
3.3. การโยกย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ที่จัดสรรอัตราทดแทนล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 4 ด้าน 
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M2 การเงิน (Money) 
4. ประสิทธภิาพทางการเงิน (Money Factors : M2) 
4.1 สพป.  มีผลการเบิกจ่ ายเป็นไปตามก าหนด 
เนื่องจากมีการวางแผน การก ากับ ติดตาม ตามห้วงเวลา
ของจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
4.2. สพป. มีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี
และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจาก
การบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
4.3. สพป. มีช่องทางการให้บริการ เกี่ยวกับการเงิน 
พัสดุ เเก่ผู้ใช้บริการ ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างครอบคลุม 

4. ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money Factors : 
M2) 

- 

M3 (วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material) 
5. วัสดุทรัพยากร (Material Factors : M3)  
5.1 สพป. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอเหมาะส าหรับการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านวัสดุ  
ครุภัณฑ์ที่เป็นระบบ  

5. วัสดุทรัพยากร (Material Factors : M3)  
- 

M4 การบริหารจัดการ (Management) 
6. การบริหารจัดการ (Management Factors : M4)  
6.1 สพป. มีกลุ่มโรงเรียนที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และ
กระจายอ านาจ ส่งผลให้มีความสะดวกในการบริหารจัด
การศึกษา 
6.2. สพป. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น ตัวชี้ วัด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริง
ของหน่วยงาน 
6.3. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล อย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างทั่วถึง
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
จากการนิเทศ ก ากับ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 
6.4. ผู้บริหารในสังกัด บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มาตรฐาน เนื่องจาก
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและความรู้  ความสามารถบริหาร

6. การบริหารจัดการ (Management Factors : 
M4)  

- 
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จั ดการศึ กษ เชิ ง กลยุ ทธ์ ไ ด้ อย่ า ง มี คุณภา พแล ะ
ประสิทธิภาพ 
6.5. สพป. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้
ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อมั่นในการจัดการศึกษามากข้ึน 

3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 จากประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา      
เขต 2  ได้น ามาจัดท าเป็นแบบประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร และรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ผู้อ านวยการกลุ่ม  ผู้บริหารโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
 3.1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  

ปัจจัยภายนอก 
น ้าหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุปผลการ
วิเคราะห์ คะแนนเต็ม 

1.00 
โอกาส 
(1-5) 

อุปสรรค 
(1-5) 

โอกาส 
( + ) 

อุปสรรค 
( - ) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.05 4.04 4.12 0.20 0.21  -0.00 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (T) 0.15 4.79 4.05 0.72 0.61 0.11 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.30 2.94 4.09 0.88 1.23  -0.35 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.50 4.03 4.67 2.02 2.34  -0.32 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.82 4.38 //////// 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) /2 -0.28 //////// 

  3.2 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  

ปัจจัยภายใน 
น ้าหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุปผลการ
วิเคราะห์ คะแนนเต็ม 

1.00 
จุดแข็ง 
(1-5) 

จุดอ่อน 
(1-5) 

จุดแข็ง 
( + ) 

จุดอ่อน 
( - ) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.25 4.52 4.00 1.13 1.00 0.13 
2. ด้านด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.04 4.44 3.70 0.18 0.15 0.03 
3. ด้านบุคลากร (M1) 0.30 4.12 4.32 1.24 1.30  -0.06 
4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.15 4.38 0.00 0.66 0.00 0.66 
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.06 3.94 0.00 0.24 0.00 0.24 
6. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.20 4.37 0.00 0.87 0.00 0.87 

สรุปปัจจัยภายใน 4.31 2.44 ///////// 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก (จุดแข็ง-จุดอ่อน) /2 0.93 ///////// 
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 3.3  การก้าหนดทิศทางขององค์กร 
 

 
 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน จะเห็นว่าจุดแรงเงาหรือจุดน้ าเงินหรือจุด        
ไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฎอยู่ทางด้านอุปสรรคและจุดแข็ง ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์แม่วัวให้นม( Cash Cows) 
แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือร่วมใจในการท างานส่งผลให้หน่วยงานมีความ
พร้อม และมีความเข้มแข็งแต่มีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่เป็นปัญหา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องชะลอตัวเพ่ือคอยโอกาส
จากปัจจัยภายนอก เช่น การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ รอการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่ชัดเจนเหมาะสมหรือ
สถานการณ์การเมือง ซึ่งจะท าให้วิกฤติเป็นโอกาสของการพัฒนาของหน่วยงาน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและก าจัด/ลด
จุดอ่อนที่มีอยู่ให้หมดไป เพ่ือจะได้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ได้มาตรฐานและมีสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

(ปัจจัยภายนอก)

เอ้ือและแข็ง(Stars) โอกาส  O เอ้ือแต่อ่อน(Question Marks)

S W

จดุแข็ง จดุอ่อน  

(ปัจจัยภายใน) (ปัจจยัภายใน)
ไม่เอ้ือแต่แข็ง(Cash Cows)

ไม่เอ้ือและอ่อน(Dogs)

T
อุปสรรค

(ปัจจัยภายนอก)

0.93

-0.28

3.8 

4.38

2.44

4.31
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
***************** 

จากการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ตามบริบทของสถานศึกษาในสังกัด และการน านโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเป็นสาระในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
หน่วยงาน ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ และ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้ด าเนินการก าหนดทิศทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566 – 2570 โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัด มาก าหนดกรอบ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยสอดคล้องและ
เชื่อมโยงของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจัดการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน(์VISION) 
  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้นวัตกรรมสู่ความเป็น   
มืออาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
ค านิยาม  
 1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการด้วยหลัก ดังนี้ 
  1.1. หลักนิติธรรม 
  1.2. หลักคุณธรรม 
  1.3. หลักความโปร่งใส  
  1.4. หลักการมีส่วนร่วม 
  1.5. หลักความรับผิดชอบ 
  1.6. หลักความคุ้มค่า 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่น ๆ 

2.1 ครู  
2.2 ผู้บริหาร 
2.3 ศึกษานิเทศก์ 
2.4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38ค.(2) 
2.5 บุคลากรอ่ืน ๆ 
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3. ใช้นวัตกรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง การสร้าง การใช้และการพัฒนานวัตกรรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 

  3.1 นวัตกรรมการบริหาร 
  3.2 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
  3.3 นวัตกรรมการนิเทศ 
  3.4 นวัตกรรมการให้บริการ 
4. ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม

ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 
4.1 ดี หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา 
4.2 เก่ง หมายถึง มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs8Cs 
4.3 มีคุณภาพ หมายถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

พันธกิจ (MISSION) 
1. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาและส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีมาตรฐานและความปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  

Technology) มุ่งสู่ Thailand 4.0 
4. พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. พัฒนาและส่งเสริมครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา   

มีทักษะ/สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้ด ารงชีวิตในสังคมอนาคต 

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. เพ่ิมโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
1. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยจาก 

ภัยทุกรูปแบบ 
3. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มู่งสู่ Thailand 4.0 
4. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
6. ผู้เรียนมีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะที่ 

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
3. พัฒนานวัตกรรมบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
6. เพ่ิมโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 

ค่านิยมหลักขององค์กร Phayao2 – PUSH = การผลักดัน/ขับเคลื่อน 

 P – Participation       มีส่วนร่วม 

 U – Unity                 เป็นหนึ่งเดียว 

 S  - Service mind      จิตบริการ 

 H – Honesty             ซื่อสัตย์ สุจริต 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้นวัตกรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

6. ผู้เรียนมีคุณภาพ ความรู้ 
ความสามารถ สมรรถนะ 
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษา และมีทักษะที่จ าเปน็ 
ในศตวรรษที่ 21

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ให้ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ

เป้าประสงค์

1.พัฒนาและส่งเสริม
การบริหารจัดการโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืน

2.พัฒนาและส่งเสริมให้
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
โรงเรียนมีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย

3.พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital
Technology) มุ่งสู่ Thailand 4.0

4. พัฒนาและส่งเสริม     
การใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5. พัฒนาและส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะตามมาตรฐาน

การศึกษา มีทักษะ/สมรรถนะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพให้ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

8.เพิ่มโอกาส และความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียน    
ทุกคน

1.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภบิาล

2.เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ

3. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีระบบการบริหารจดัการศึกษาทุกระดับ
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) 
มุ่งสู่ Thailand 4.0

4.เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ใช้นวัตกรรม
การบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5 .ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์
1.บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัย

3.พัฒนานวัตกรรม
เพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอน

4.พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นมืออาชีพ

5.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

6.เพิ่มโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียน

แผนที่กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านความมั่นคง
2.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

4.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

5.ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

๔๒



_ 
     

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570                
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
กลยุทธ์ที ่1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคลที่มี 

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ภาครัฐ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 
 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วย(ITA)ของสพท. 

97.25 98 98.30 98.60 98.90 99.20 1 

2 ร้อยละของสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA Online (A) 

97.46 98.30 98.50 98.70 98.90 99 1 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการใช้จ่าย
งบประมาณได้ตามมาตรฐานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ 

99.40 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 2,3 

4. ระดับคุณภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรฐานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาครัฐของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5 5 5 5 5 5 2,3 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่าน
เกณฑ์การประเมินราชการ 4.0 ตาม
เกณฑ์หรือคะแนนการประเมิน
ราชการ 4.0 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4.0 
 
 
 
 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 

6 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีผล
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี 4 

7 เขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมิน
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ(ระบบ KRS)ในระดับ
มาตรฐานขั้นสูงขึ้นไป 

4.36 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

90.31 91 92 93 94 95 4 

9. ร้อยละของสถานศึกษา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/
บุคคลภายนอกในการบริหารจัดการ
และการให้บริการการศึกษา 

90.31 80 85 90 95 100 5 

10 ร้อยละเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีบุคลากรตามกรอบ
อัตราก าลังที่ก าหนด 

70 70 70 70 70 70 2 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน(ITA)ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
1,2 อ านวยการ/นิเทศติดตามฯ 

2 ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา บริหาร
งบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3 บริหารการเงินฯ/นโยบาย
และแผน 

3 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาบริหารจัดการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายราย
หัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3 บริหารการเงินฯ/นโยบาย
และแผน 

4 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการใช้จ่ายงบประมาณใช้
เป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ
งบประมาณในปีงบประมาณต่อๆไป 

4 บริหารการเงินฯ/นโยบาย
และแผน 

5 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เช่น PMQA มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกา มาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

5 อ านวยการ/นิเทศติดตามฯ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
6 พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
6 อ านวยการ 

7 ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

7 อ านวยการ 

8 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา น าตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

9 นโยบายและแผน 

9 สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกา พ.ศ.2561 

9 นิเทศติดตามฯ 

10 สร้างพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ดีส าหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู 
ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 

10 ทุกกลุ่ม 

11 ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนทรัพยากร 

5 ทุกกลุ่ม 

12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบจากภาคส่วน
ต่างๆ 

5 ทุกกลุ่ม 

 
กลยุทธ์ที ่2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยจากภัย 4 ด้าน ได้แก่  

ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากการละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและ
จิตใจ และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรค 
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเพ่ือความ 

ปลอดภัยของผู้เรียน 
 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการดูแลความ
ปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจในภัย
แบบต่าง ๆ และสามารถด าเนินชีวิตวิถี
ใหม่และชีวิตถัดไปได้อย่างถูกต้อง 

N/A 
 

76 77 78 79 80 1 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

2 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่ของ 
สถานศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้
และดูแลคุ้มครองผู้เรียนให้ปลอดภัยจาก
ภัยต่าง ๆ 

N/A 76 77 78 79 80 1 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมีแผน/
มาตรการด้านความปลอดภัย 

70 80 85 90 95 100 3 

4 ร้อยละของสถานศึกษา มีการประสาน
ความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้เรียนให้มีทักษะในการป้องกันและ
ปรับตัวพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบ
ต่างๆทุกรูปแบบ 

70 80 85 90 95 100 4 

5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านความปลอดภัยในภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 

75 80 85 90 95 100 1,2 

6 ร้อยละของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการศึกษา 

75 80 85 90 95 100 3 

 
แนวทางการพัฒนา 
ที แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้เรียนให้

สามารถลดความเครียดและมีสุขภาพจิตที่ดีพร้อมต่อการศึกษาเรียนรู้
และสามารถพัฒนาทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
อย่างมีความสุขและประสิทธิภาพ 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2 ประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยาและบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงาน ป.ป.ส.ฯลฯ เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนให้มี
ทักษะในการป้องกันและปรับตัว) 

4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนานวัตกรรมบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ที แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
4 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยกับภัยคุกคาม

รูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตในวิถี
ใหม่และชีวิตวิถีถัดไปอย่างถูกต้อง 

1,2 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6 เปิดโอกาสให้ฅรู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ร่วมสอดส่องดูแลสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยด้วยการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้และเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน        
ร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุในระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ(MOE Safety Platform) 
 

3,4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

7 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
และความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

8 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ 
(Safety Awareness) หรือการซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัย
คุกคามรูปแบบต่าง ๆ (Safety Action) ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และมี
แผน/มาตรการในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดขึ้นได้ 
เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 
 

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

9 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ
จัดท าแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด 
รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉินและจัดระบบความปลอดภัยใน
ภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ 
 

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนของผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและความฉลาดรู้ทาง
ดิจิทัล 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับบริบท 
 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของกลุ่ม/หน่วย ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบบริหาร
จัดการและการให้บริการการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

70 75 80 85 90 90 1 

2 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการและการให้บริการการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

70 75 80 85 90 90 1 

3 ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีและใช้ระบบบริหาร
จัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน
(บริหารทั่วไป/บุคลากร/งบประมาณ/
วิชาการ) ระบบดิจิทัลเดียวกัน เชื่อมโยง
กัน 

70 70 75 80 85 90 1 

4 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสื่อนวัตกรรมเพ่ือ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ทุกระดับ 

65 70 75 80 85 90 2 

5 ร้อยละผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล 

65 70 75 80 85 90 3 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรม
การศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธภาพ
การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที 

65 70 75 80 85 90 4 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความ

ต้องการของการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่
กลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการ
สนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเพ่ือรองรับการท างาน 
 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการและการให้บริการ
การศึกษา 
 

2 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

3 พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา(การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน)พัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะพื้นฐาน การใช้โครงข่ายอินเทอร์เนต การใช้อุปกรณ์ 
ICT และการพัฒนา Saftware)อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

4 สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ดีส าหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู 
ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
 

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

5 พัฒนาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

6 พัฒนาการให้บริการของสถานศึกษา ด้านเทคโนโลยีแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ/นิเทศติดตามฯ 

7 ส่งเสริม พัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ให้มีความรู้ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล 
 

5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ/นิเทศติดตาม 

8 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่องในการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 
 

6 ทุกกลุ่ม 

9 ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) 
 

6 นิเทศติดตามฯ 
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยีมีสมรรถนะ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนา สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับชั้น 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคลโดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพยุปัญญาของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งด าเนินการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญก าลังใจใน 
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 
 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณ ประมวล
จริยธรรมความเป็นครู 

75 80 85 90 95 100 1 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และ
เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมให้กับผู้เรียนใน
ทุกระดับ 

75 80 85 90 95 100 1 

3 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางด้านภาษา(CEFR)ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

70 80 85 90 95 100 1 

4 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษที่เข้า
รับการทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์(CEFR)ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

40 50 55 60 65 70 1 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

15 20 30 40 50 60 1 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีนวัตกรรมการศึกษาและการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของผู้เรียน 

50 55 60 65 70 75 1 

7 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับที่มี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่เหมาะสมตามวัย 

83 85 87 89 90 90 1 

8 ร้อยละของผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีความสามารถด้านการอ่านออก 
เขียนได้ ลายมือสวยและคิดเลขเป็น
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

70 80 90 90 90 90 1 

9 ร้อยละของผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ 1 
คิดเลขเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

50 55 60 65 70 70 1 

10 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 

52.29 53 54 55 56 57 3 

11 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ      
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
สพฐ. 

43.33 44 44.5 44.6 44.7 44.8 1 

12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี    
ที่ 3 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับสพฐ. 

34.66 35 35.10 35.20 35.30 35.40 1 

13 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้าน 
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับDigital 
Literacyและสมรรถนะครูในทุกด้าน 

N/A 70 70 70 70 70 2 
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ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

14 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการส่งเสริม 
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้
เข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การวัด 
ประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลส าหรับผู้เรียน
ทุกช่วงวัย 

N/A 70 70 70 70 70 2 

15 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเสริมศักยภาพ
ด้านการประเมินให้กับครูผู้สอนให้
สามารถสร้างและใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้าน
การอ่านวิทยาศาสตร์และด้าน
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นเรียนเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 N/A 80 85 90 95 100 2 

16 ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอ
ความรู้ ทักษะเจตคติค่านิยม และ
คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ(Competency-
Based Instruction)และการเรียนรู้เชิง
รุก(Active Learning) ในทุกระดับ
การศึกษา 

N/A 65 70 75 80 85 2 

17 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ด าเนินการวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Assessment for Learning) ด้วย
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการ 
เรียนรู้เป็นรายบุคคล(Personal 
Learning) 

60 70 70 70 70 70 2 

18 จ านวนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เสริมสร้างก าลังใจในความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

200 300 350 400 450 500 3 
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แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิง(Active Learning) มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับชั้น 

1 นิเทศติดตามฯ 

2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม(Co-creation) 
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

2 นิเทศติดตามฯ 

3 ส่งเสริมและพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทุกคนเพ่ือยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา(CEFR) เพ่ือผ่านเกณฑ์
ตามท่ีก าหนด 

3 นิเทศติดตามฯ 

4 อบรมให้ความรู้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษที่จะเข้ารับการทดสอบความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ(CEFR) ตามเกณฑ์ 

4  

5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้าน
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 

5 นิเทศติดตามฯ/ส่งเสริม
ทางการไกลฯ 

6 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 

6 นิเทศติดตามฯ 

7 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
น าไปสู่ Digital Life & Learning) 

12 นิเทศติดตามฯ 

8 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(HCED) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใข้พ้ืนที่เป็นฐาน 

12 นิเทศติดตามฯ 

9 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ือ
อาชีพให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ความต้องการแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 

12 นิเทศติดตามฯ 

10 
 
 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Assessment For Learning)ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Personalized Learning) เช่น 
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออน 
ไลน์ (Onlin Training) การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning )
เป็นต้น 
 
 

13 นิเทศติดตาม 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
11 พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจริยะที่รวบรม

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพและ
การประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(Personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

13 นิเทศติดตามฯ 

12 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์      
การคิดขั้นสูงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

14 นิเทศติดตามฯ 

13 พัฒนาครู รูปแบบวิธีการนิเทศท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learing) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

15 นิเทศติดตามฯ 

14 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
สอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

15 นิเทศติดตามฯ 

15 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคลโดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความ
แตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพรวมทั้งด าเนินการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน(Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล(Personal Learning) 

16 นิเทศติดตามฯ 

16 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

17 นิเทศติดตามฯ/พัฒนา
บุคลากรฯ 

17 เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากร 

17 บริหารงานบุคคล/พัฒนา
บุคลากรฯ 

18 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

17 บริหารงานบุคคล/พัฒนา
บุคลากรฯ 

 
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีพัฒนาการสมวัย 
2. ผู้เรียนทุกระดับมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ         
มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
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3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for  
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) 

5. สถานศึกษา มีและใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจ 
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น รวมทั้งการเสริมสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัด มี
พัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

75 80 80 80 80 80 1 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นคนดี มีวินัย มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขระดับดี
ขึ้นไป 

85 90 90 90 90 90 2 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

85 90 90 90 90 90 2,3 

4 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีการน้อมน าพระ 
บรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สู่การปฏิบัติระดับดีขึ้นไป 

80 85 90 95 95 95 2 

5 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

75 80 80 80 80 80 3 

6 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

N/A 30 35 40 45 50 3 

7 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

70 80 80 80 80 80 3 

8 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
ด้านอาชีพ หรือด้านอื่น ๆ ตามความ 
ถนัดและความสนใจ 
 

70 80 80 80 80 80 3 
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ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

9 ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)และมี
การวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน(Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(Personalized Learning) 

40 50 55 60 65 70 4 

10 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตร
สถานศึกษาทุกระดับที่ยึดหยุ่น
ตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

55 60 70 80 90 100 5 

11 
 
 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติระดับชั้นเรียน 

100 100 100 100 100 100 5 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
เสริมสร้างบรรยากาศทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

85 90 90 90 90 90 5 

13 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการประเมินให้กับ
ครูผู้สอนให้สามารถสร้างและใช้
เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาด
รู้ของผู้เรียนด้านการอ่าน ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ใน
ระดับชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

70 80 80 80 80 80 5 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถาบัน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
1 นิเทศติดตามฯ 

2 พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบ 1 นิเทศติดตามฯ 
3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยเป็น

รายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการ
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือดูแลและ 
 

1 นิเทศติดตามฯ 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษาและระบบติดตามและ

ประเมินผล 
  

4 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุกระดับเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 

2 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

5 ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและ
หารายได้ระหว่างเรียน (Start Up) 

3 นิเทศติดตามฯ 

6 ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้ผู้เรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ 

4 นิเทศติดตามฯ 

7 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขและน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฎิบัติ 

5 นิเทศติดตามฯ 

8 ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือ
คัดกรอง ส ารวจแวว/วัดความสามารถ ความถนัด 

7 นิเทศติดตามฯ 

9 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะด้านดิจิทัลและ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & Learning 

9 นิเทศติดตามฯ 

10 ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและ
หารายได้ระหว่างเรียน 

9 นิเทศติดตามฯ 

11 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความถนัดและ
ศักยภพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพให้สอดคล้อง
กับบริบท ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

10 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

12 ส่งเสริม พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์(Standard 
Item Bank System:SIBS) 

11 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

13 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีและใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ
ที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น รวมทั้งการเสริมสร้างบรรยากาศทั้งภายในและนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

12 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

14 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12 นิเทศติดตามฯ/ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

15 บูรณาการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและประกอบอาชีพหรือ
การมีงานท าตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

12 นิเทศติดตามฯ/ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู ปฐมวัย การศึกษาตาม
อัธยาศัยให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

13 นิเทศติดตามฯ 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
17 สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ 

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการนิเทศการศึกษาและ
การสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา 

13 นิเทศติดตามฯ 

18 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

12 นิเทศติดตามฯ 

19 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิด
ชั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลแดละ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่ 
อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ประเทศ 

13 นิเทศติดตามฯ 

20 พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประกันคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านเพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

13 นิเทศติดตามฯ 

 
กลยุทธ์ที ่6  เพิ่มโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 

การศึกษาภาคบังคับ 
4. เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นและศักยภาพ 
5. ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาหรือพัฒนาสมรรถภาพที่เหมาะสมตามความ 

จ าเป็น 
6. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
7. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับการช่วยเหลือ 

ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละการเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้น
ของโรงเรียนในสังกัด (อัตราการเข้า
เรียนชั้น ป.1) 

100 100 100 100 100 100 1 

2 ร้อยละการเรียนต่อแต่ละระดับชั้นของ
นักเรียนสังกัด (ป.6,ม.3) (อัตราการเข้า
เรียนสุทธิ ระดับม.ต้นสังกัด สพฐ.) 

70 70 70 70 70 70 1 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี 

80 80 85 90 95 100 1 
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ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

 ประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนทุก
กลุ่ม 

       

4 ร้อยละของสถานศึกษามีการน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการรับและให้บริการ
การศึกษา รวมถึงการส่งต่อผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เป็นระบบ 

80 80 85 90 93 95 1 

5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

70 75 80 85 90 90 1 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 100 1 

7 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นเด็กพิการได้รับ
การศึกษาเหมาะสมหรือพัฒนา
สมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น
และศักยภาพ 

100 100 100 100 100 100 2 

8 จ านวนของผู้เรียนที่ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาหรือพัฒนา
สมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

5,000
คน 

ไม่น้อย
กว่า
5,000 

ไม่น้อย
กว่า
5,000 

ไม่น้อย
กว่า
5,000 

ไม่น้อย
กว่า
5,000 

ไม่น้อย
กว่า
5,000 

3 

9 จ านวนของผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ 

822 
คน 

ไม่น้อย
กว่า
1,000 

ไม่น้อย
กว่า
1,000 

ไม่น้อย
กว่า
1,000 

ไม่น้อย
กว่า
1,000 

ไม่น้อย
กว่า
1,000 

4 

10 ร้อยละของเด็กตกหล่น ช่วงวัย
การศึกษาภาคบังคับกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

80 80 85 90 95 100 5 

11 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน ระดับ
การศึกษาภาคบังคับกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

80 80 85 90 93 95 5 

 
 



61 
 

  

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นรายบุคคลเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณา
การและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและ
ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ/ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือมีทักษะอาชีพในการด ารงชีวิต 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยบุคคล 
ครอบครัว (Home School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกในรูแปบบที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงการศึกษา และมี
พ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพอย่างเท่าเทียม ได้แก่ 
การศึกษาโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน เป็นต้น 

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 ติดตาม และค้นหานักเรียนเพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพและเกิด
การบูรณาการอย่างยั่งยืน 

3  

7 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคลเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา 
รวมทั้งบูรณาการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา
และระบบติดตาม ประเมินผล 

4 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

8 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงาน
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

5 ทุกกลุ่ม 

9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมในการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ 

5 นิเทศติดตามฯและส่งเสริม
การจัดการศึกษาทางไกลฯ 

10 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์
เนต์ความเร็วสูงที่มีคุณภาพ 

6 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

11 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กพิการทุกคนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 
 

7 นิเทศติดตามฯ และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
12 ส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต 

ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
สามารถพึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

7 นิเทศติดตามฯและส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

13 ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสผู้เรียนได้เลือกสถานศึกษาตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม 

7 นิเทศติดตามฯและส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

14 ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

8 นิเทศติดตามฯและส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

15 ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการฝึกวิชาชีพโดยความร่วมมือจาก
สถาบันอาชีวศึกษาและเครือข่าย 

8 นิเทศติดตามฯและส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

16 
 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดกรองนักเรียนยากจน 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

17 พัฒนาโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) ให้
สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชนวัยเรียน
และผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

8 นิเทศติดตามฯและนโยบาย
และแผน 

18 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศกัยภาพ 

9 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

19 ส ารวจ ค้นหา คัดกรอง เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็ก
ตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

10 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

20 ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็ก ตกหล่น เด็กออก
กลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม 

10 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

21 พัฒนาโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) ให้
สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียน
และผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

3,4,5,6 นิเทศติดตามฯ/ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา/นโยบายและ
แผน/จัดการศึกษาทางไกลฯ 

22 ติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาภาคบังคับ 

11 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

23 ส่งเสริมและประสานหน่วยงานทางการศึกษา(กศน.)เพ่ือส่งต่อเด็กที่ไม่
สามารถกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษา 

11 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 

     
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570                

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๖๓ 
บทท่ี 5 

โครงการ/งบประมาณ 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่ม/หน่วย) 2566 2567 2568 2569 2570 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรม เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
 

1 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อ านวยการ 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 
 

1 10,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. พัฒนาการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

5,6,7 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 อ านวยการ 

4. พัฒนากระบวนการบริหารงานการเงินและพัสดุ 3,4 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

5. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการควบคุมพัสดุ 3,4 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

6. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศภายในและ
การบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

8 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

9 - - - - - ทุกกลุ่ม 

 
 



 

     
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570                

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๖๔ 
กลยุทธ์ที ่2 จัดการศกึษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภยั 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่ม/หน่วย) 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

1,2,3,4 30,000 40,000 50,000 60,000 60,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. เสริมสร้างทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
นักเรียนในสังกัด 
 

1,4 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 

4,5 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่ม/หน่วย) 2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการและ
การให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1,2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

2. ยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 3,5 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 4 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการ
การศึกษาท่ีเป็นดิจิทัล 

2,3,6 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 



 

     
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570                

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๖๕ 

 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่ม/หน่วย) 2566 2567 2568 2569 2570 

1. เสริมสร้างทักษะ วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1 - 10,000 10,000 10,000 10,000 กฎหมายและคดี 

2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active learning 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเรียนและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. เตรียมความพร้อมครูและผู้เรียนสู่การประเมินร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) 
 

2 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4. ยกระดับศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3,4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่ม/หน่วย) 2566 2567 2568 2569 2570 

5. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและ 
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

5 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพและ
มาตรฐานสากล 
 

5,6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7. ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

5,6 20,000 30,000 35,000 40,000 45,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 



 

     
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570                

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่ม/หน่วย) 2566 2567 2568 2569 2570 

5. ยกระดับศักยภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ผ่านการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

2,11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ชั้นป.3, 6, 
และม.3 
 

6,10, 
11,12 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 1 
 

8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

8. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

18 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พะเยา เขต 2 18 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

10. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

18 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

11. เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 

18 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บริหารงานบุคคล 

 
 
 



 

     
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570                

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๖๗ 
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่ม/หน่วย) 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย 

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง 

4 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษบน
ฐานพหุปัญญา 

6 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและ 
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

7 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

9,10 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

8. อัจฉริยเกษตรประณีต 10 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

9. 
 

ขับเคลื่อนโรงเรียนอิโคสคูล (Eco-School) สพป.พะเยา 2 
 

10 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 



 

     
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570                

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๖๘ 
กลยุทธ์ที ่6 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่ม/หน่วย) 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมการรับนักเรียนและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 

1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

3. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

4,5 20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 6 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

7 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศติดตามฯ/ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6.  พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สสวท.) 
 

9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

7. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

8. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 3,4,5,6 10,000 25,000 30,000 35,000 40,000 นโยบายและแผน 
9. ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง

การศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
10,11 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 



๖๙ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ 

1. แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา    
เขต 2 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ กรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของหน่วยงานภายใน
และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนอง       
ความเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-
2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และเพ่ือให้การบริหารแผน      
สู่การปฏิบัติได้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2         
จึงก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ได้รับรู้และเข้าใจในความเป็นมาและความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กับนโยบาย และแผนที่ส าคัญเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

  2) สร้างความตระหนัก เน้นย้ าให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และจัดท าแผนใน
การด าเนินงานของหน่วยงานในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

  3) จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย มาตรการและโครงการที่เป็นรูปธรรม ส าหรับ             
การด าเนินงานแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

  4) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  

2. เงื่อนไขความส าเร็จ 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2  มีเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 

 1. ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีจุดอ่อนหรืออุปสรรคให้ลดลงหรือหมดไป 

 2. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ 



๗๐ 
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 3. หน่วยงานทุกระดับมีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าว โดยมี
การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

 4. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ         
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากร
ดังกล่าว 

 5. การด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงาน 
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ การติดตาม              
การประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผ่านระบบการติดตาม ประเมินผลที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี 

 6. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ              
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนและขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน 

 7. หน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตามบทบาท ดังนี้ 

     7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าหรือเชื่อมโยงกับแผน       
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนอ่ืน ๆ 

     7.2 สถานศึกษา น าแผนพัฒนาการศึกษา ไปพิจารณาจัดท าหรือเชื่อมโยงกับแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนอ่ืน ๆ  

3. การติดตาม และประเมินผล  

 การติดตาม และประเมินผล การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติ 
มีแนวทางและกระบวนการส าคัญดังนี้  

 1) จัดตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ร่วมติดตาม
ความก้าวหน้าภายใต้กรอบท่ีก าหนดขึ้น และจัดท ารายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกปี  

 2) ก าหนดปฏิทินการติดตาม และประเมินผล อย่างเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา  

 3) สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน  เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

 4)  ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานตามแผน เพ่ือน ามาทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และสถานการณ์ในปัจจุบันในแต่ละป ี

 5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ของตนเอง 
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ภาคผนวก 

 
▪  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

▪  ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570           
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

▪  ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
………………………………………… 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาปซึ่งตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวของ ประกอบกับทุกหนวยงานของรัฐตองมีแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 และในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ไดกําหนดการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติออกเปน 4 ระยะ ๆ ละ 5 ป 

 จากขอกฎหมายสําคัญขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ขึ้น เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต 
ผลลัพธและบรรลุเปาหมายตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล         
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) เปนไปดวยความเรียบรอย 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย 
 1. คณะกรรมการอํานวยการ 
  1.1 นายชาญชัย  ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   ประธานกรรมการ 
  1.2 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  1.3 นายมรกต  อนุเคราะห รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  1.4 นายนิคม  กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  1.5 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม สพป.พะเยา เขต 2    กรรมการ 
  1.6 นางกรณิการ  คําแจ  ผอ.กลุมนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
  1.7 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ กํากับ ดูแลและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
(พ.ศ. 2566 – 2570) เปนไปดวยความเรียบรอยแลว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
         /2. คณะกรรมการ ..... 
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 2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน 
  2.1 นายชาญชัย  ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   ประธานกรรมการ 
  2.2 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  2.3 นายมรกต  อนุเคราะห รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  2.4 นายนิคม  กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  2.5 นายสุจินต  สุคันธนปญญา ผอ.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  กรรมการ 
  2.6 นายอุเทน  มะโนชัย  ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย  กรรมการ 
  2.7 นางกชพร  คําวงษา  ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
  2.8 นางเกตุสุดา  โพธิ์แกว ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
  2.9 นางสาวจิตติมา  คําลือ ผอ.กลุมอํานวยการ    กรรมการ 
  2.10 นางชนัดดา  สมฤทธิ ์ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
  2.11 นายบุญสิน  สุปนตา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
      ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศกึษาทางไกลฯ 
  2.12 นางสาวพิสุทธา  พัฒนทัศนสกุล  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ 
            ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครฯู 
  2.13 นางขวัญดาว  ไชยมงคล นิติกรชํานาญการ     กรรมการ 
      ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคด ี
  2.14 นายฑชัธรรม  สิงหแกว ประธานกลุมโรงเรียนปง 1    กรรมการ 
  2.15 นายณรงค  ไชยลังกา ประธานกลุมโรงเรียนเชียงมวน   กรรมการ 
  2.16 นางสาวอัมพร  วงศใหญ ประธานกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1   กรรมการ 
  2.17 นายไพฑูรย  มาวงค  ประธานกลุมโรงเรียนภูซาง    กรรมการ 
  2.18 นางศิวพร  จติกุล  ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย/ตัวแทน ก.ต.ป.น. กรรมการ 
  2.19 นายอภิชัย  ศรีเพชร  ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ตัวแทน ก.ต.ป.น. กรรมการ 
  2.20 นายอวยชัย  รัตนแพทย ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม/  กรรมการ 
      ตัวแทน ก.ต.ป.น. 
  2.21 นายโสภณ  นาปรัง  ผอ.รร.อนุบาลภูซาง (บานดอนตัน)   กรรมการ 
  2.22 นายวิชิต  กลิ่นหอม  ผอ.รร.บานขุนกําลัง    กรรมการ 
  2.23 นายมณเฑยีร  ประเสริฐสังข ผอ.รร.บานปางมดแดง    กรรมการ 
  2.24 นางวรนิษฐา  คาํยศ  ผอ.รร.ชุมชนบานทุง (อินมีอุปถัมภ)   กรรมการ 
  2.25 นายวรพล  จาวประยูร  ผอ.รร.บานพวงพยอม    กรรมการ 
  2.26 นายเอกรัตน  กันทะเนตร ผอ.รร.บานสถาน     กรรมการ 
  2.27 นายณัฐฐศรัณฐ  พรหมเผา ผอ.รร.บานน้ํามิน     กรรมการ 
  2.28 นางลักษณา  จันทิมา  ผอ.รร.อนุบาลจุน (บานบัวสถาน)   กรรมการ 
  2.29 นางสกาวรัตน  ไกรมาก ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  2.30 นางสาวเฟย  ฤดีใจ  ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  2.31 นางชอเพชร  วงศชัย  ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  2.32 นางปนนรา  ชื่นวงศ  ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  2.33 นางสาวนิศากร  สมฤทธิ ์ ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  2.34 นางนงคราญ  ไชยวงศ  ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  2.35 นางสาวสุพิน  ไชยจําเริญ ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  2.36 นางปฤษณา  ดํารงคชีพ ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  2.37 นางสาววารีรัตน  สติราษฎร ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
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  2.38 นางสาวธีรวรรณ  จันทรวิชชาพร ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  2.39 นางสาวชนัญชิดา  วงศใหญ  ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  2.40 นายสุรพงษ  ปญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  2.41 นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา  ศกึษานิเทศก    กรรมการ 
  2.42 นายสุรวัฒน  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  2.43 นายดิษพงษ  แทนแกว  นักประชาสัมพันธชํานาญการ  กรรมการ 
  2.44 นางกนกวรรณ  ธิวัย   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.45 นางกอบแกว  พรมมินทร  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  กรรมการ 
  2.46 นางกฤษณา  ทุงเย็น   นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ  กรรมการ 
  2.47 นางสาวธนัญญา  คําประเสริฐ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
  2.48 นางสาวพนิดา  บุญยศยิ่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
  2.49 นายธนภัทร  ปญญาวงศ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการ 
  2.50 นางบุษราคัม  ศรีจันทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ 
  2.51 นางสมัย  สุปนตา   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ 
  2.52 นายศุภฤกษ  สรณคมน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
  2.53 นางอมรรัตน  แสงศรีจันทร  เจาพนักงานธุรการ ระดับ ส 4  กรรมการ 
  2.54 นางพิมพิลัย  หลวงหลา  อัตราจาง     กรรมการ 
  2.55 นายพีรณฐั  ไชยจําเริญ  อัตราจาง     กรรมการ 
  2.56 นายภาณุพงศ  วิบูลยบวรชัย  อัตราจาง     กรรมการ 
  2.57 นางสุรีย  แจงสวาง   อัตราจาง     กรรมการ 
  2.58 นางกรณิการ  คําแจ   ผอ.กลุมนโยบายและแผน               กรรมการและเลขานุการ 
  2.59 นางขวัญเรือน  ยะกะจาย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  2.60 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  2.61 นางกัญญาภัทร  ไชยมงคล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  2.62 นางสาวมารยาท  ภูภัทรพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  2.63 นางสาวปวีณา  ขะยะ   อัตราจาง               ผูชวยเลขานุการ 
  2.64 นายเฉลิมพล  ตาคํา   อัตราจาง              ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี วิเคราะห สังเคราะหความสัมพันธผลการดําเนินงาน ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และยุทธศาสตรจังหวัด นํามาวิเคราะหศักยภาพสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา SWOT Analysis 
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนน แผนงานโครงการ/กิจกรรม และจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 3. คณะวิทยากรพี่เลี้ยงประจํากลุม 
  3.1 นายชาญชัย  ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   ประธานกรรมการ 
  3.2 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  3.3 นายมรกต  อนุเคราะห รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  3.4 นายนิคม  กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   กรรมการ 
  3.5 นายสุจินต  สุคันธนปญญา ผอ.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  กรรมการ 
  3.6 นายสุรวัฒน  เมืองมูล  ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
  3.7 นางสาวนิศากร  สมฤทธิ์  ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
         /3.8 นายสุรพงษ ..... 
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  3.8 นายสุรพงษ  ปญญาอุดมกุล  ศกึษานิเทศก    กรรมการ 
  3.9 นางชอเพชร  วงศชัย   ศกึษานิเทศก    กรรมการ 
  3.10 นางปนนรา  ชื่นวงศ   ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  3.11 นางสาวเฟย  ฤดีใจ   ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  3.12 นางสาววารีรัตน  สติราษฎร  ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  3.13 นางสาวธีรวรรณ  จันทรวิชชาพร ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  3.14 นางสาวชนัญชิดา  วงศใหญ  ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
  3.15 นางกรณิการ  คําแจ   ผอ.กลุมนโยบายและแผน               กรรมการและเลขานุการ 
  3.16 นางขวัญเรือน  ยะกะจาย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  3.17 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  3.18 นางกัญญาภัทร  ไชยมงคล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  3.19 นางสาวมารยาท  ภูภัทรพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  3.20 นางสาวปวีณา  ขะยะ   อัตราจาง               ผูชวยเลขานุการ 
  3.21 นายเฉลิมพล  ตาคํา   อัตราจาง              ผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาที่ เปนวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจํากลุมยอย ใหความรู แนะนํา ชวยเหลือผูเขารวมประชุมฯ ระหวาง     
ดําเนินการวิเคราะห SWOT หนวยงาน การกําหนดทิศทางของหนวยงานและการวิเคราะหนโยบายสูการปฏบิัติ 
 4. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
  4.1 นายบุญสิน  สุปนตา ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ          ประธานกรรมการ 
  4.2 นายดิษพงษ  แทนแกว  นักประชาสัมพันธชํานาญการ          กรรมการ 
  4.3 นางกรณิการ  คําแจ  ผอ.กลุมนโยบายและแผน               กรรมการและเลขานุการ 

  4.4 นางสาวปวีณา  ขะยะ   อัตราจาง              ผูชวยเลขานุการ 
  4.5 นายเฉลิมพล  ตาคาํ   อัตราจาง              ผูชวยเลขานุการ 
  4.6 นายพีรณฐั  ไชยจําเริญ   อัตราจาง              ผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาที่ ประชาสัมพนัธโครงการ จัดทําขาวบนเวบ็ไซต ถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการประชุมฯ 
 5. คณะกรรมการฝายพิธีการ 
  5.1 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2       ประธานกรรมการ 
  5.2 นางกรณิการ  คําแจ  ผอ.กลุมนโยบายและแผน      รองประธานกรรมการ 
  5.3 นายสุรวัฒน  เมืองมูล  ศึกษานิเทศก           กรรมการ 
  5.4 นางปนนรา  ชื่นวงศ  ศึกษานิเทศก           กรรมการ 
  5.5 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ             กรรมการและเลขานุการ 
  5.6 นางสาวมารยาท  ภูภัทรพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  5.7 นางสาวปวีณา  ขะยะ  อัตราจาง                          ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ดําเนินการในพิธีการ ประสานวิทยากรภายนอกและวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจํากลุมตลอดการจัดประชุมฯ 
 6. คณะกรรมการฝายสถานท่ี 
  6.1 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2       ประธานกรรมการ 
  6.2 นางกรณิการ  คําแจ  ผอ.กลุมนโยบายและแผน      รองประธานกรรมการ 
  6.3 นายเผด็จ  จิโรจนพานิช พนักงานธุรการ ส 4          กรรมการ 
  6.4 นายบรรจง  ขันทะ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2        กรรมการ 
  6.5 นายสมชาย  พุทธวงศ  อัตราจาง           กรรมการ 
  6.6 นายรพีภัทร สมบัติปญญ พนักงานขับรถยนต          กรรมการ 
           /6.7 นางสาวมารยาท … 
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  6.7 นางสาวมารยาท  ภูภัทรพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
  6.8 นายเฉลิมพล  ตาคํา  อัตราจาง               ผูชวยเลขานุการ 

  6.9 นายพีรณัฐ  ไชยจําเริญ  อัตราจาง               ผูชวยเลขานุการ 
  6.10 นายภาณุพงศ  วิบูลยบวรชัย อัตราจาง               ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่ จัดเตรียมสถานที่ จัดหาและติดตั้งโสตทัศนูปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จําเปนตองใช 
ในการประชุม 
 7. คณะกรรมการฝายการเงินและบัญช ี
  7.1 นายมรกต  อนุเคราะห รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2       ประธานกรรมการ 
  7.2 นายอุเทน  มะโนชัย  ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย    รองประธานกรรมการ 
  7.3 นางกนกวรรณ  ธิวัย  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
  7.4 นายวิทยา  สมบุตร  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ          กรรมการ 
  7.5 นางกฤษณา  ทุงเย็น  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ         กรรมการ 
  7.6 นางกรณกิาร  คาํแจ  ผอ.กลุมนโยบายและแผน                กรรมการและเลขานุการ 
  7.7 นางอรทัย  ชินหาร              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ            ผูชวยเลขานุการ 
  7.8 นางสาวปวีณา  ขะยะ  อัตราจาง                            ผูชวยเลขานุการ 
  7.9 นางสุรีย  แจงสวาง  อัตราจาง                            ผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาที่ บริหารจัดการดานการเงินและบัญชี เบิกจายงบประมาณ จัดซื้อจัดจาง และจัดทําเอกสารการเบิก
จายเงิน 

 ใหคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงตั้ง รวมกันปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ เปนไปดวย       
ความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงเปนประโยชนตอทางราชการและเปนไปตามวัตถุประสงค 

  ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
          (นายชาญชัย  ทองแสน) 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 



 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 2 
ที ่263 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

……………………………………………………… 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยก าหนดกรอบทิศทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้มีความสอดรับกับตัวชี้วัดในแผนแม่บทที่ก าหนดและเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของจังหวัด
พะเยา และบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (พ.ศ.2566 – 2570)และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2566 – 2570) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  1.1 นายส าเนียง  อัตไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประธานกรรมการ 
        1.2 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กรรมการ 
        1.3 นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กรรมการ 

1.4 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กรรมการ 
1.5 นางกรณิการ์  ค าแจ้ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการฯ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2566 – 2570 และร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย 

   2.1 นายส าเนียง  อัตไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประธานกรรมการ 
               2.2 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กรรมการ 
               2.3 นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กรรมการ 
  2.4 นายสุจินต์... 
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2.4  นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.5  นายอุเทน  มะโนชัย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
2.6  นาชนัดดา  สมฤทธิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.7  นางกชพร  ค าวงษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.8  นางสาวจิตติมา  ค าลือ ผอ.กลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
2.9  นายบุญสิน  สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ 

  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ กรรมการ               
 2.10 นางขวัญดาว  ไชยมงคล นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
 2.11 นางสาวพิสุทธา พัฒนทัศน์สกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากรกร กรรมการ 
 2.12 นางนงคราญ  ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.13 นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.14 นางสกาวรัตน์  ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.15 นางปฤษณา  ด ารงชีพ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.16 นางนิศากร  สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.17 นางช่อเพชร  วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.18 นายสุรพงษ์  ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.19 นางปิ่นนรา  ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.20 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.21 นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.22 นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.23 นางสาวเฟย  ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
             2.24 นางสาวธีรวรรณ  จันทร์วิชชาพรศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
             2.25 นางสาวธีรวรรณ  วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

2.26 นายดิษพงษ์  แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรรมการ 
 2.27 นางอัมพวรรณ์  พ่วงข า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
             2.28 นางกนกวรรณ  ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.29 นางกฤษณา ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ  
 2.30 นางสาวธนัญญา ค าประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 

 2.31 นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
 2.32 นายธนภัทร ปัญญาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
 2.33 นางสาววลิษา  แสนอุ้ม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
 2.34 นางสมัย  สุปันตา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
 2.35 นางสาวกฤตยาภรณ์  กาติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.37 นางกรณิการ์  ค าแจ้ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
 2.38 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.39 นางกัญญาภัทร  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 2.40 นางขวัญเรือน... 
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              2.40 นางขวัญเรือน  ยะกะจาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              2.41 นางสาวมารยาท  ภู่ภัทรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              2.42 นางสาวปวีณา  ขะยะ  อัตราจ้าง                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
              2.43 นายเฉลิมพล  ตาค า อัตราจ้าง                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)และร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือวิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดจุดเน้นในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวมจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับร่าง  

    3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ และประชำสัมพันธ์ 
     มีหน้าที่ จัดสถานที่ จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม และบันทึกภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
3.1  นางสาวจิตติมา  ค าลือ ผอ.กลุ่มอ านวยการ   ประธานกรรมการ 
3.2  นายดิษพงษ ์ แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรรมการ 
3.3  นางอัมพวรรณ์  พ่วงข า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     กรรมการและเลขานุการ 
3.4  นางพิมพิลัย  หลวงหล้า อัตราจ้าง                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
มีหน้าที่ บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เบิกจ่ายงบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

4.1 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผู้อ านวยการ สพป.พะเยา เขต 2  ประธานกรรมการ 
4.2 นายอุเทน  มะโนชัย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  รองประธาน 
4.3 นางกนกวรรณ  ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางกอบแก้ว  พรหมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
4.5 นางสาวจงรักษ์  วงษ์มณี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
4.6 นายวิทยา  สมบุตร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
4.7 นางกฤษณา  ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง ความรู้ ความสามารถและเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

                                              

                                              
 

   (นายส าเนียง  อัตไพบูลย์) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 

 

 



 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 2 
ที่  326/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ (ร่ำง) แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2566 – 2570  
 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

……………………………………………………… 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดกรอบทิศทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้มีความสอดรับกับตัวชี้วัดในแผนแม่บทท่ีก าหนดและเชื่อมโยงกับนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของจังหวัดพะเยา 
และบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 และน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  1.1 นายส าเนียง  อัตไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                    ประธานกรรมการ 
  1.2 นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                         รองประธาน 

1.3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2              กรรมการ 
1.4 นางกรณิการ์  ค าแจ้ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการและเลขานุการ 
1.5 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการฯ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และมีประสิทธิภาพ 
 

2. คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2566 – 2570) ประกอบด้วย 
 2.1 นายส าเนียง  อัตไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                 ประธานกรรมการ 
             2.2 นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  ประถมศึกษาพะเยา เขต 2                                        รองประธาน 
 2.3 นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           กรรมการ
 2.4 นายอุเทน  มะโนชัย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                                กรรมการ 

2.5 นางชนัดดา  สมฤทธิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                                            กรรมการ 
 2.6/นางกชพร... 
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2.6  นางกชพร  ค าวงษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.7  นางสาวจิตติมา  ค าลือ ผอ.กลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
2.8  นายบุญสิน  สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ 

  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล กรรมการ                                  
 2.9 นางขวัญดาว  ไชยมงคล นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
 2.10 นางสาวพิสุทธา  พัฒนทัศน์สกุลนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ                           
 2.11 นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.12 นางสกาวรัตน์  ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.13 นางปฤษณา  ด ารงชีพ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.14 นางสาวนิศากร  สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
             2.15 นางปิ่นนรา  ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
             2.16 นางสาวเฟย  ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
             2.17 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
 2.18 นายวสัน ดาวศรประศาสน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนจุน 1 กรรมการ 
 2.19 นายนภดล  เขื่อนเป็ก ประธานกลุ่มโรงเรียนจุน 2 กรรมการ 
 2.20 นางสาวอัมพร  วงศ์ใหญ่ ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงค า 1 กรรมการ                                                    
 2.21 นายณัฐ  ค ามูล                     ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงค า 2 กรรมการ 
             2.22 นายฑัชธรรม  สิงห์แก้ว ประธานกลุ่มโรงเรียนปง 1  กรรมการ 
 2.23 นายอดุลย์  สิงห์ค า ประธานกลุ่มโรงเรียนปง 2 กรรมการ 
 2.24 นายณรงค์  ไชยลังกา ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน กรรมการ 
 2.25 นายไพฑูรย์  มาวงค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนภูซาง กรรมการ 
             2.26 นางเกตุสุดา  โพธิ์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 2.27 นางกรณิการ์  ค าแจ้ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                             กรรมการและเลขานุการ   
 2.28 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
 2.29 นางกัญญาภัทร  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.30 นางขวัญเรือน  ยะกะจาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.31 นางสาวมารยาท  ภู่ภัทรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.32 นางสาวปวีณา  ขะยะ อัตราจ้าง                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.33 นายเฉลิมพล  ตาค า อัตราจ้าง                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ พิจารณา วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์/นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พะเยา และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ 

    3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ และประชำสัมพันธ์ 
     มีหน้าที่ จัดสถานที่ จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม และบันทึกภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน

อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวจิตติมา  ค าลือ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                 ประธานกรรมการ 
3.2 นายดิษพงษ์  แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรรมการ 
3.3 นางอัมพวรรณ์  พ่วงข า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                       กรรมการและเลขานุการ 
3.4 นางพิมพิลัย  หลวงหล้า อัตราจ้าง                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4./คณะกรรมการ... 
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
            4.1 นายนิคม  กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2                                  ประธานกรรมการ 
            4.2 นางกรณิการ์  ค าแจ้ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธาน 
            4.3 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
            4.4 นางปฤษณา  ด ารงชีพ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
            4.5 นางปิ่นนรา  ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
            4.5 นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
            4.6 นางสาวมารยาท  ภู่ภัทรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            4.7 นางสาวปวีณา  ขะยะ อัตราจ้าง                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 

มีหน้าที่ บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เบิกจ่ายงบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
5.1 นายส าเนียง  อัตไพบูลย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการ 
5.2 นายอุเทน  มะโนชัย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  รองประธาน 
5.3 นางกนกวรรณ  ธิวัย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5.4 นางกอบแก้ว  พรหมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
5.5 นางสาวจงรักษ์  วงษ์มณี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
5.6 นายวิทยา  สมบุตร นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

           5.7 นางกฤษณา  ทุ่งเย็น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง ความรู้ ความสามารถและเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

                                              

                                              
       (นายส าเนียง  อัตไพบูลย์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2565 

 

 

 

 



 



ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาฯ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 

 

 

คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 

1. นายส าเนียง  อัตไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
2. นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 คณะท างานจัดท าเอกสาร 

1. นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
2. นางกรณิการ์  ค าแจ้ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นายบุญสิน  สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. นางอรทัย  ชินหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางขวัญเรือน  ยะกะจาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางกัญญาภัทร  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นางสาวมารยาท  ภู่ภัทรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางสาวปวีณา  ขะยะ  อัตราจ้าง 
9. นายเฉลิมพล  ตาค า อัตราจ้าง 

 

 

 

 

 

 

  




