
 
 
 

 
  



คำนำ 
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา     
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  โดยได้ดำเนินการ
เชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 
2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ ่งได้ดำเนินก าร
วิเคราะห์ความสอดคล้องและกำหนดกลยุทธ์ที่มุ ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัย การส่งเสริมโอกาส          
ทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช เป็นแนวทางในการบริหาร และ   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ใหตอบสนองตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษา     
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จะเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและ
ขับเคลื ่อนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนบริบทความต้องการของพ้ืนที่ ตอไป 
 

  การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลและร่วมจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จ ขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนพัฒนาระยะปานกลาง (ระยะ 5 ปี)  
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ดำเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน 
ในการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ศักยภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลประเด็นปัญหา ความต้องการข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการขับเคลื ่อนการบริหาร        
จัดการศึกษา ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัด ต่อไป  
 

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนที่เกี่ยวข้อง 
  แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี มีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้ 

กฎหมาย แผนสำคัญ นโยบายที่สำคัญ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช 2560 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
  พ.ศ. 2542 
- คำสั่ง คสช. ที่ 28/2559 เร่ือง  
  ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
  โดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย 

- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 
- แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13  
  (2566-2570) 
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
- (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (พ.ศ. 2566 -  
  2570) ของ สพฐ.  
- แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2566 – 2570 

- นโยบายการจัดการศึกษาของ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2566 
  

 รายละเอียดดังแนบในภาคผนวก 
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
  สถานการณ์โครงสร้างประชากรในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งประเทศ และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20  
ในปี 2566 และคาดว่าจะมีสัดส่วนร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในปี  พ.ศ. 2576 ซึ่งภาวะประชากรสูงอายุ   
ในประเทศไทยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่คนไทยมีอายุยืนมากขึ้น ประกอบกับการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์
หรือการเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กหรือประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การเป็นสังคมสูง
วัยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงสูงขึ้น กล่าวคือ วัยแรงงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องเตรียมกำลังคน ให้มีสมรรถนะเพ่ือสร้างผลิตภาพ 
(Productivity) ที่สูงขึ้น การจัดการศึกษาจึงต้องวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและ
สมรรถนะสูง และปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 

 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption) ส่งผลให้แนวโน้ม 
การจัดการศึกษาเปลี่ยนไป โดยการศึกษาจะเปลี่ยนรูป โรงเรียนต้องเปิดตัวเองโดยสร้างความสัมพันธ์กับสังคมและ
องค์กรภายนอก หลักสูตรและการสอนต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนต้ องปรับ ให้เป็นองค์กร     
แห่งการเรียนรู้ และสนองตอบต่อผู้เรียนรายบุคคลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้สื่อต่าง  ๆ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการเสริมบทเรียนโดยสร้างสถานการณ์จำลอง การจัดการศึกษาของไทย     
จึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนา วางแผน และสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของทรัพยากรมนุษย์ ที่จะ
ศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ หรือเข้าสู่ตลาดงานหรือ ต้องปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น มีความ
หลากหลาย เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโ ลก
ดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น จึงมี
ช่องทางในการแสวงหาความรู้ที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น อัตราการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมี
อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียังทำให้การเรียนรู้
ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในระบบห้องเรียนแบบเดิมเท่านั้น เพราะ ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อดิจิทัล และสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) 
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การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
 วัฒนธรรม  
  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยบางส่วนยังไม่สามารถปรับตัวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่า
การคำนึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุก และความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม มีพฤติกรรม  
ที่ไม่เหมาะสมหลายประการที่ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าคนไทย ยังขาดทักษะในการ  
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจากต่างประเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ละทิ้งค่านิยมที่ ดีงามอันเป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย บางส่วนยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ละเลยความสำคัญของการมีวินัย   
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และการมีจิตสาธารณะ 
เด็กรวมตัวกันออกมาประท้วงและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ในสังคม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
วางรากฐานการปรับเปลี่ยนให้คนมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
 

 เศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศเป็นสัดส่วนสูง ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการกำหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ อาทิ 
เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น การศึกษา ต้องพัฒนาคน
ให้มีทักษะ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า  และการลงทุน    
เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องลดการกีดกันการ
แข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยแรงงาน ที่มีฝีมือ มีทักษะความสามารถ         
ที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ประกอบกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั่วโลก   
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะพัฒนาคน ให้มีความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ที่จะเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สู่การมีงานทำในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
 

 สิ่งแวดล้อม 
  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น พื้นที่น้ำแข็งในทะเล 
อาร์คติกลดลงในระดับต่ำสุด และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีความเข้มข้นสูงขึ้น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รุนแรงขึ้นทั่วโลก เช่น การเกิดคลื่นความร้อน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำเนื่องจากจำนวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมลพิษทางน้ำที่เพ่ิมขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่า สัตว์ป่าและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็น
จำนวนมาก ในยุคการเปลี ่ยนแปลงที ่ไม่หยุดยั ้ง มนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ ่มเฟือย เพื ่อสนอง         
ความต้องการของตน และทำลายสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความเห็นแก่ตัวความท้าทายที่ต้องอยู่กับ
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ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อย สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ต้องแลกกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วส่งผลเสียต่อมลภาวะทางอากาศ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหา
ขยะมูลฝอย รวมทั้งกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติ 
ภาวะโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ประมาณค่ามิได้ 
และต้องใช้ทรัพยากรในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่ต่อเนื่อง  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย       
มีทิศทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการดำเนินงานตาม
อนุสัญญาและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการสนับสนุน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเงินการคลัง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่นำไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นซึ่งสร้างภาระ กับสังคม
และงบประมาณของรัฐอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงมีความจำเป็นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสร้างทรัพยากรบุคคล           
ที่ทรงคุณค่า รู้ค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความผูกพันและพ่ึงพา  
 

 สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ  
  สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำส่งผลกระทบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนเป็น
อย่างมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่มีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ถ้าหาก      
มีระบบการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน ฉะนั้น หากมีการระบาดในกลุ่มนักเรียนขึ้น จะมีผลกระทบในสังคมหรือ         
ผู้ใกล้ชิด เช่น ครู ผู้ปกครอง รวมถึงผู้สูงอายุที่สามารถติดเชื้อจากกลุ่มนักเรียนได้โรคอุบัติซ้ำ ที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่กับ
โลกต่อไปอีก สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไป คือ รูปแบบพฤติกรรมที่จะเป็น “New normal หรือความปกติใหม่” ที่มนุษย์
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยพึ่งพาเทคโนโลยีสังคมออนไลน์มากขึ้น สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มี
ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค และเป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะ ด้านสาธารณสุขให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะ
เติบโตทรัพยากรของชาติในอนาคต ดังนั้น จึงต้องจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน รวมทั้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) และเปลี่ยนแปลง (Transform) เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ำที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลกระทบจากการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ประเทศไทยก็
ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกินความจำเป็น รวมถึง
อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังส่งผล
กระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ทำให้สถานการศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพ่ือ     
ลดช่องทางการแพร่ระบาดเชื ้อไวรัส ขณะที ่ร ัฐบาลได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพื ่อป้องกัน             
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 
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(Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียน
การสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการ
สื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 
ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเตรียมตัว      
ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการ
ระบาดของโรค กล่าวคือ สถานศึกษาและครูผู ้สอนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เด็กนักเรียน/
นักศึกษาในทุกระดับ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดทำสื่อ
และนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้และสามารถถ่ายทอดให้ผู ้เรียนได้เข้าใจและมีความรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น         
ในรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนแบบเดิมที่นั่งเรียน  
ในชั้นเรียน แต่เป็นการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology–based learning) ซึ่งจะครอบคลุมวิธีการเรียนรู้  
ที่หลากหลายรูปแบบ ศึกษาแฟ้มงานเอกสารประกอบการเรียน เข้าเรียนผ่านโทรทัศน์และสรุปองค์ความรู้จาก
บทเรียน เข้าระบบเช็กชื ่อออนไลน์ที ่ครูออกแบบไว้ นักเรียนสอบถามข้อสงสัยสื ่อสารกับครูผ่านไลน์กลุ่ม         
ส่วนผู้ปกครองเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่เรียนที่บ้าน ศึกษาความเข้าใจตารางสอนและแผนการ
เรียน ติดต่อสื่อสารกับครูผ่านโทรศัพท์และกลุ่มไลน์ สำหรับครูผู้สอนจัดเตรียมเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนและ
ผู้ปกครอง มอบใบงานให้นักเรียนและผู้ปกครอง สื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองผ่านไลน์รูปแบบที่ 2 นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4–6 ระบบการศึกษาทางไกลผ่านออนไลน์ Online Real–Time Learning Obec TV 
จำนวน 13 ช่อง ใช้เวลาเรียน 30 นาทีผ่านระบบ VTR (สื่อมีภาพและเสียง) จากครูต้นแบบ และ 20 นาที ผ่านครู
ประจำวิชาด้วย Video Conference โดยนักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ศึกษาแฟ้มงานประกอบการเรียน เข้า เรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้ และร่วมแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอน เช็กชื่อเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้ปกครอง 
จะต้องศึกษาตารางเรียนล่วงหน้า สนับสนุนการเตรียมเครื่องมือสัญญาณการเรียนออนไลน์สนับสนุนการให้
นักเรียนสืบค้นงาน จัดทำแฟ้มสะสมความรู้ ติดต่อครูผ่านกลุ่มไลน์และครูผู ้สอน สำรวจความพร้อมนักเรียน
รายบุคคล การศึกษาการใช้โปรแกรมออนไลน์ เตรียมและออกแบบกิจกรรมใบงานที่เหมาะสม จัดการเรียนตาม  
VTR ดำเนินการสอนและมอบใบงานหรืออ่ืน ๆ ผ่านระบบวีดิโอ ประสานผู้ปกครองนักเรียน 
  อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น พบว่า มีข้อจำกัดต่อเด็กนักเรียน/
นักศึกษาในทุกระดับที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของ
บุตรหลาน เพิ่มเติมได้ หรืออยู่ในบางพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้ าน จะทำให้เสียโอกาส
ในการเรียนรู้และส่งผลให้มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา
ในทุกระดับที่ไม่มีความพร้อมเสียโอกาสทางการศึกษา ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการสำรวจความ
พร้อมในการเข้าถึงการเรียนของเด็กนักเรียน/นักศึกษา และจัดหาอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์สื่อสารการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครัวเรือนอย่างเพียงพอและทั่วถึง และสามารถนำประเด็นปัญหาดังกล่าว
ที่เกิดขึ้น นำมาถอดเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เพ่ือวางแผนในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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แนวโน้มเด็กและเยาวชนในอนาคต  
  สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี 
และทรัพยากรต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้ และ
ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต แนวโน้มเด็กและเยาวชนในอนาคตจึงควรมีลักษณะ ดังนี้  
 ทักษะท่ีจำเป็นของประชากรในศตวรรษที่ 21 
  ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะสำคัญที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู ้และ
นวัตกรรม หรือ 3Rs และ 8Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  - 3Rs ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (W)Riting และคิดเลขเป็น (A)Rithemetics  
  - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะ        
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ 
ด้าน  การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเร ียนรู ้ (Career and Learning Skills) และมีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย 
(Compassion)  
  ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในอดีต เพ่ือส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

  คุณลักษณะ ค่านิยมร่วม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
  ตามมาตรฐานการศ ึกษาของชาต ิ  พ.ศ .  2561 สำน ักงานเลขาธ ิการสภาการศ ึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education , DOE 
Thailand) โดยมีค่านิยมร่วม ได้แก่ ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค 
มีคุณธรรมที่เป็นลักษณะนิสัยและคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นความดีงาม และ 3 คุณลักษณะ ที่คาดหวังหลังสำเร็จ
การศึกษาแต่ละระดับ ได้แก่ 1) ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทัน 
โลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที ่เกิดจากความรู้  ความรอบรู ้ด้านต่าง ๆ           
มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของ      
ความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2) ผู ้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการ  ข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับ
ตนเอง และสังคม 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม      
ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืน และการอยู่ร่วมกัน          
ในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ และได้จำแนกผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดังนี้ 
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ผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เรียนรู ้ มีพัฒนาการรอบดา้น
และสมดุล สนใจเรียนรู้
และกำกับตัวเองให้ทำ
สิ่งต่างๆ ที่เหมาะสม
ตามช่วงวัยได้สำเร็จ 

รักและรับผิดชอบต่อ        
การเรียนรู้ ชอบการอา่น        
มีความรู้พื้นฐาน ทกัษะ     
และสมรรถนะทางภาษา    
การคำนวณ มีเหตุผล มีนิสยั
และสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ
ในความงามรอบตัว 

รู้จักตนเองและผู้อื่น            
มีเป้าหมายและทักษะการ
เรียนรู้ บริหารจัดการตนเอง
เป็น มีทักษะชวีิตเพื่อสร้างสุข
ภาวะ และสร้างงานที่
เหมาะสมกับชว่งวัย 

ชี้นำการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
มีความรอบรู้ และรู้ทัน การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาสขุ
ภาวะ คุณภาพชีวิตและอาชพี 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

รับผิดชอบในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล การคิดสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และ
ความรู้ด้านต่าง ๆ 

มีทักษะการทำงานร่วมกัน 
ทักษะการสื่อสาร รอบรู้ทาง
ข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัล 
เพื่อแก้ปัญหา การคิด
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์  
นำความคิดสู่การสร้างผลงาน 

สามารถแกป้ัญหา สื่อสาร     
เชิงบวก ทักษะข้ามวัฒนธรรม 
ทักษะการสะท้อนการคิด     
การวิพากษ ์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

แยกแยะผิดถกู ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหนา้ที่ของตน โดย  
ไม่ละเมดิสิทธิของผู้อื่น เป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม มจีิตอาสา 
รักท้องถิ่นและประเทศ 

เช่ือมั่นในความถูกต้อง 
ยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย มี
สำนึกและภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและพลเมืองอาเซียน 

เช่ือมั่นในความเท่าเทียม เป็น
ธรรม มีจิตอาสา กลา้หาญทาง
จริยธรรมและ เป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้น ร่วมสร้างสังคม    
ที่ยั่งยืน 

 

 พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความ
เอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง-มีคุณธรรม 
    รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้าง 
คนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานทำ-มีอาชีพ 
    การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน 
สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น 
และมีงานทำในท่ีสุด และต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
    การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้
ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น 
งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 

ที่มา : ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สภาพทั่วไปจังหวัดลพบุร ี
1. สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 

  จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟ ประมาณ 133 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

• ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดเพชรบูรณ์    

• ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดสระบุรี  

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี 

• ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 
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 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดลพบุรี จากรายงานการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน 2532 
สามารถแบ่งตามธรณีสัณฐาน ไดด้ังนี้ 
   1) ที่ราบน้ำท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำใหญ่ในฤดูน้ำหลากแต่ละปี 
น้ำจากแม่น้ำลำคลองจะไหลท่วมบริเวณนี้แล้วจะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี ทำให้เกิดมีสภาพ 
เป็นที่ราบมีความลาดเทน้อยกว่าร้อยละ 1 พื้นทีก่ว้างใหญ่อยู่ในอำเภอท่าวุ้ง บ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรี 
พ้ืนที่บริเวณนี้จะสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2 - 20 เมตร ส่วนการทับถมของตะกอนใหม่จากแม่น้ำป่าสักจะทำให้ 
เกิดเป็นทีร่าบลุ่มเป็นแนวแคบ ๆ ตามความยาวของแม่น้ำ ซึ่งไหลผ่านอาณาเขตอำเภอชัยบาดาล และอำเภอ 
พัฒนานิคม จากทิศเหนือลงทิศใต้ ทีร่าบลุ่มบริเวณนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 25 - 60 เมตร 
บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มนี้ถูกใช้ประโยชน์ในการทำนาส่วนใหญ่และไดผ้ลดี 
   2) ลานตะพักน้ำกลางเก่ากลางใหม่รวมทั้งเนินตะกอนรูปพัด ส่วนใหญ่พบเกิดอยู่ติดต่อกับ 
ที่ราบน้ำท่วมถึง ลักษณะสภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเรียบมีความลาดเทน้อยกว่าร้อยละ 1 พบเป็นบริเวณกว้าง  
ในเขตอำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอโคกสําโรง โดยจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  
8 - 20 เมตร สำหรับเนินตะกอนรูปพัด พบเกิดเป็นส่วนน้อยและมักอยู่บริเวณเชิงเขา การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
บริเวณเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ทำนาซึ่งให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑดี์ 
   3) ลานตะพักน้ำเก่า เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำที ่มาทับถมกันนานแล้วโดย 
แบ่งเป็นลานตะพักน้ำระดับต่ำซ่ึงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 20 - 50 เมตร และลานตะพักน้ำระดับสูง 
ซ่ีงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 50 - 70 เมตร ลานตะพักน้ำระดับตำ่ส่วนใหญ่พบอยู่ติดต่อกับลาน 
ตะพักน้ำกลางเก่ากลางใหม่ มีความลาดเทน้อยกว่าร้อยละ 1 และพบเป็นบริเวณเล็กน้อย ในเขตอำเภอ 
โคกส ําโรง และอำเภอพ ัฒนาน ิคม ใช ้ประโยชน์ ในการทำนาเป ็นส ่วนใหญ่  ให้ ผลผล ิตค ่อนข้างต่ำ  
ส่วนลานตะพักน้ำระดับสูงมีพื้นที่ติดต่อและสูงขึ้นมาจากลานตะพักน้ำระดับต่ำ สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นใหญ่  
มีความลาดเท ร ้อยละ 2 - 8 พบเป็นบร ิเวณเล ็กน ้อยในเขตอำเภอโคกสําโรงและอำเภอพัฒนาน ิคม 
ใช้ประโยชน์ในการทำไร่ 
   4) พื ้นผิวที ่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา พื ้นที่เป็นลูกคลื ่นส่วนใหญ่มีความลาดเทประมาณ              
ร้อยละ 2 - 16 สภาพภูมิประเทศแบบนี้จะพบเป็นบริเวณกว้างในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอพัฒนานิคม             
อำเภอโคกสําโรงและทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลพบุรี ส่วนใหญ่ที่ดินจะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร 
   5) ภูเขา พ้ืนที่บริเวณนี้เกิดจากการโค้งตัวและการยุบตัวของผิวโลก ทำให้มีระดับความสูงต่ำ 
ต่างกันมากมีความลาดเทมากกว่าร้อยละ 16 และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100 - 750 เมตร 
พบอยู่กระจัดกระจายในอำเภอชัยบาดาล อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโคกสําโรงและทางด้านทิศตะวันออกของ 
อำเภอเมืองลพบุรี ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกสิกรรม บริเวณนี้เป็นที่ลาดชันเชิงซ้อน กล่าวโดยสรุป สภาพภูมิประเทศ 
ของจังหวัดลพบุรี อาจแบ่งได้เป็น 2 บริเวณ คือ บริเวณพื้นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ทาง 
ทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลพบุรีบางส่วน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านหมี่ ด้านเหนือและด้านใต้
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ของอำเภอโคกสําโรง พื้นที่เกือบทั้งหมดของอำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอท่าหลวง อำเภอชัยบาดาล
และอำเภอพัฒนานิคม คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด และอีกบริเวณหนึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม 
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าวุ้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองลพบุรี บางส่วนของอำเภอบ้านหมี่และอำเภอ    
โคกสําโรง คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

3. ลักษณะภูมิอากาศ 
        จังหวัดลพบุรีมีลักษณะร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตใ้นฤดูฝน ทำให้มีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึง 
เดือนกันยายนและมีสถานีอุตุนิยมวิทยา 2 แห่ง คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม 

   4. ประชากร 
      ณ เดือน สิงหาคม 2564 จังหวัดลพบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 740,487 คน ชาย 369,278 คน 
หญิง 371,209 คน และมีจำนวนครัวเรือน 302,176 ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือน ประมาณ 2.55 คนต่อ
ครัวเรือนโครงสร้างของครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเดี่ยว พิจารณาได้จากความสัมพันธ์ ลักษณะการอยู่อาศัยของ
ครัวเรือน คือการที่บุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกินร่วมกันมี
เฉพาะรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน จัดเป็นครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตายาย รุ่นพ่อแม่
และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย จัดเป็นครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุ่น หรือมากกว่า) ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละ
อำเภอต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร พบว่า อำเภอที่มีความหนาแน่น ของประชากรมากที่สุดคืออำเภอเมืองลพบุรี      
คิดเป็นอัตราส่วนประชากร 432 คนต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร ส่วนอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด 
คืออำเภอท่าหลวง คิดเป็นอัตราส่วนประชากร 55 คน ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร  
  

         5. หน่วยการปกครอง   
    จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 121 ตำบล 1,122 หมู่บ้าน 1 องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด 23 เทศบาล (3 เทศบาลเมือง 20 เทศบาลตำบล) 102 องค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดดังนี้ 
ตารางแสดงจำนวนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.ของจังหวัดลพบุรี 

อำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบจ. อบต. 

ระยะห่างจาก 
จังหวัด(กม.) 

เมืองลพบุรี 565.613 22 216 8 1 14 0.3 
โคกสำโรง 982.50 13 137 1 - 13 40 
ชัยบาตาล 1,253.00 17 136 1 - 16 89 
ท่าวุ้ง 242.8 11 128 5 - 7 17 
บ้านหมี่ 585.7 21 157 1 - 20 32 
พัฒนานิคม 517 9 89 4 - 7 51 
ท่าหลวง 538.9 6 45 1 - 5 83 
สระโบสถ์ 304.65 5 46 1 - 3 70 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

อำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบจ. อบต. 

ระยะห่างจาก 
จังหวัด(กม.) 

โคกเจริญ 317.1 5 53 - - 5 94 
ลำสนธ ิ 447 6 49 - - 6 129 
หนองม่วง 445.503 6 67 1 - 6 67 

รวม 6,199.77 121 1,122 23 1 102 - 
  ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 

     6. โครงสร้างพ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการ 
       ไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 276,198 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

จำนวน 1,607 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า จำนวน 633 ครัวเรือน  
ประปา จังหวัดลพบุรี มีผู้ใช้น้ำจากระบบการประปาภูมิภาค จำนวน 84,700 ราย กำลัง    

การผลิตน้ำประปา 102,654 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 2,819,352 ลูกบาศก์เมตร
ต่อเด ือน ปร ิมาณน้ำที่ จำหน่ายแก่ผู้ ใช้  2,710,435 ล ูกบาศก์เมตรต่อเด ือน ปร ิมาณน้ำที ่จำหน่ายเพ่ือ
สาธารณประโยชน์และรั่วไหล จำนวน 1,799,889 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน 

เส้นทางคมนาคม ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดลพบุรี มีสายทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
สำนักงานทางหลวงที่ 11 (แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 และแขวงทางหลวงสิงห์บุรี) 
และแขวงทางหลวงชนบท รวมทั้งสิ้น 2,116.985 กิโลเมตร เป็นถนนในความรับผิดชอบแขวงทางหลวงลพบุรี      
ที ่490.545 กิโลเมตร, แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) 597.508 กิโลเมตร แขวงทางหลวงสิงห์บุร ี
54.674 กิโลเมตร และแขวงทางหลวงชนบท 974.58 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง 952.710 กิโลเมตร 
ถนนคอนกรีต 2,076.02 กิโลเมตร สะพาน 402 แห่ง 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลสภาพเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เลขที่ 88 หมู่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 15160 

ภาพแผนที่ตั้งโรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน   
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โร งเร ี ยนบ ี าน ชี ว ี ทย า

โรง เ รี ย น พ ี บ ี ล วี ท ย าล ี ย

โรงเร ี ย น โคกกะ เที ย มวี ท ย าล ี ย

โรง เ รี ย น โคกต ี มว ี ทย า

โรงเรี ยนด งต าล วี ทยา

โรง เ รี ย น พ ระ น ารายณ ี 

โร งเรี ย นบ ี าน ขี อ ยว ี ทยา

โร งเร ี ยนพี ฒนาน ี คม

โร งเร ี ยน โคกสล ี งวี ท ยา
โร งเร ี ยน ขี นร ามวี ทยา

โรงเร ี ย น โคกสำ โรง วี ทย า

โรง เ รี ย น จ ี ฬ าภ รณ ร าช ว ี ทย าล ี ย  ลพ บ ี รี 

โรงเร ี ย น ชี ย บ าดาลวี ท ย า

โร งเรี ย น ชี ย บ าด าล พี ทย าค ม

โรงเร ี ย น เฉล ี มพ ระ เก ี ยรต ี ส ม เด ี จ พ ระ ศรี นคร

โร งเรี ย นท ี าว ี ี งว ี ทย าค าร

โรงเร ี ย น บี าน เบี ก วี ท ย าคม

โรงเรี ยนบ ี านหม ี ี วี ท ยา
โร งเร ี ยนป ี ยะบ ี ตรี 

โร งเร ี ยนท ี าหลวงวี ทยาค ม

โร งเรี ย น สร ะโบ สถี ว ี ท ย าค าร

โร งเร ี ยน โคก เจ รี ญ วี ทย า โร งเร ี ยนยางร ากวี ทย า

โรงเรี ยนลำสนธี วี ทยา
โรงเร ี ย น หน องมี วง วี ทย า

อ .ลำสนธี อ .โคก เจรี ญ

อ .หนองมี วง

อ .ชี ยบ าดาลอ .สระโบสถี 

อ .บี านหม ี ี 

อ .โคกสำโรง
อ .ที าหลวง

อ .พี ฒนานี คม

อ .เม ี องลพบ ี ร ี 
อ .ที าวี ี ง

N

EW

S
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

 ข้อมูลบุคลากร   
 
 

                                    ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที ่
 
 

1. ดร.อัจฉรา  ช่วยนุ่ม         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาลพบุรี 
2. ว่าที่ร้อยตรี เมฆิน  ลิ้มเจรญิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาลพบุรี 
3. นายธีรสิทธิ  สวสัดิ ์         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 
 

                                          ผูอ้ำนวยการกลุ่ม / หน่วย 

 

1. นางสาวสวุกัญจน์  หงษ์สิงห์ทอง  นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร   
   ปฏิบัตหินา้ที่  ผูอ้ำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
2. นางสาวอไุรภรณ ์ พุฒหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
   ปฏิบัตหินา้ที่  ผูอ้ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       
3. นางปาณิสรา ตุลพันธ ์นกัวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  

   ปฏิบัตหินา้ที่  ผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์      

4.                     - วา่ง -   

    ผู้อำนวยการกลุม่บรหิารงานบคุคล  

5. นางสาวสนุทรี  จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

   ปฏิบัตหินา้ที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา           
6. นางฐิตนิันท ์สุวรรณห์งษ ์ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   
   ปฏิบัตหินา้ที่  ผูอ้ำนวยการกลุ่มสง่เสรมิการจัดการศกึษา  
7.                     - วา่ง -   

    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

 
โครงสร้างการบริหารจดัการ สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

• ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

 

   :  ข้อมูล ณ วันที่  10  พ.ย.  2565 

 

• สรุปข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
 

รายการ จำนวน 

สถานศึกษา 25 แห่ง 

นักเรียน 21,690 คน 

ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู 1,199 คน 

บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อมูล ณ 10  พ.ย.  2565) 37 คน 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 92 คน 

 
ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา ปี 2565 : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ลพบุร ี

 
 
 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
ผอ.
เขต 

รอง  
ผอ.เขต 

บุคลากร 
พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

ผู้บริหารการศึกษา 1 2 - - - - 3 

กลุ่มอำนวยการ - - 2 1 - 7 10 

กลุ่มนโยบายและแผน - - 2 - - 1 3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - - 1 2 - 2 5 

กลุ่มบริหารงานบุคคล /  
กลุ่มกฎหมายและคดี 

- - 2 3 - 4 9 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

- - 1 - - 1 2 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 2 2 - - 4 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - 1 - - 1 

รวม 1 2 10 9 - 15 37 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

 ข้อมูลด้านการศึกษา 

1. ข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามขนาด  และอำเภอ  ปีการศึกษา 2565 

ที ่ อำเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 

1 เมืองลพบุรี 3 1  2 6 24 

2 โคกสำโรง  1 1  2 8 

3 ชัยบาดาล 1 1  1 3 12 

4 ท่าวุ้ง 1 1   2 8 

5 บ้านหมี่ 2  1  3 12 

6 พัฒนานิคม 2  1  3 12 

7 ท่าหลวง  1   1 4 

8 สระโบสถ์ 1    1 4 

9 โคกเจริญ 1 1   2 8 

10 ลำสนธ ิ  1   1 4 

11 หนองม่วง  1   1 4 

รวมทั้งหมด 11 8 3 3 25  

 

หมายเหตุ  การแบ่งขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

              ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2549  แบ่งเป็น  4 ระดับ ดังนี้ 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 1 - 499 คน 
2. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 500 - 1,499 คน 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 1,500 - 2,499 คน 
4. โรงรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 2,500 คน 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

7,261

2,516
3,479

873

2,246

2,039

711
320

834
544

867

ข้อมูลนักเรียนจ าแนกรายอ าเภอ

เมืองลพบุรี โคกส าโรง ชัยบาดาล ท่าวุ้ง

บ้านหม่ี พัฒนานิคม ท่าหลวง สระโบสถ์

โคกเจริญ ล าสนธิ หนองม่วง

2. ข้อมูลโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2565 

ที ่ อำเภอ จำแนกนักเรียนตามระดับ จำนวน อัตราส่วน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวม โรงเรียน ห้องเรียน ครู ครู : นักเรียน 

1 เมืองลพบุรี 2,593 4,668 7,261 6 217 387 1:19 

2 โคกสำโรง 1,152 1,364 2,516 2 78 153 1:16 

3 ชัยบาดาล 1,984 1,495 3,479 3 109 189 1:18 

4 ท่าวุ้ง 499 374 873 2 30 48 1:18 

5 บ้านหมี่ 1,336 910 2,246 3 77 118 1:19 

6 พัฒนานิคม 920 1,119 2,039 3 67 118 1:17 

7 ท่าหลวง 414 297 711 1 21 36 1:20 

8 สระโบสถ์ 185 135 320 1 16 22 1:15 

9 โคกเจริญ 444 390 834 2 28 47 1:18 

10 ลำสนธ ิ 278 266 544 1 20 33 1:16 

11 หนองม่วง 568 299 867 1 28 48 1:18 

รวมทั้งหมด 10,373 11,317 21,690 25 691 1,199 1:18 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

3. ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาดรายโรง ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
นักเรียน 
ม.ต้น 

นักเรียน  
ม.ปลาย 

นักเรียน
ทั้งหมด 

ขนาด 
โรงเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
ครู 

1 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุรี - 2,981 2,981 ใหญ่พิเศษ 78 158 
2 พระนารายณ์ เมืองลพบุรี 1,641 1,106 2,747 ใหญ่พิเศษ 72 135 
3 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล 1,482 1,144 2,626 ใหญ่พิเศษ 72 133 
4 โคกสำโรงวิทยา โคกสำโรง 865 933 1,798 ใหญ ่ 48 88 
5 บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี่ 970 725 1,695 ใหญ ่ 47 81 
6 พัฒนานิคม พัฒนานิคม 624 930 1,554 ใหญ ่ 46 81 
7 หนองม่วงวิทยา หนองม่วง 568 299 867 กลาง 28 48 

8 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ลพบุรี 

โคกสำโรง 287 431 718 กลาง 30 65 

9 ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง 414 297 711 กลาง 21 36 
10 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล 426 274 700 กลาง 26 36 
11 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง 373 293 666 กลาง 21 32 
12 โคกเจริญวิทยา โคกเจริญ 336 305 641 กลาง 19 36 
13 ลำสนธิวิทยา ลำสนธ ิ 278 266 544 กลาง 20 33 
14 โคกตูมวิทยา เมืองลพบุรี 327 178 505 กลาง 22 29 
15 ดงตาลวิทยา เมืองลพบุรี 276 213 489 เล็ก 18 28 
16 โคกกะเทียมวิทยาลัย เมืองลพบุรี 306 165 471 เล็ก 21 26 
17 โคกสลุงวิทยา พัฒนานิคม 208 142 350 เล็ก 15 25 
18 ปิยะบุตร์ บ้านหมี่ 201 132 333 เล็ก 18 20 
19 สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ 185 135 320 เล็ก 16 22 
20 บ้านชีวิทยา บ้านหมี่ 165 53 218 เล็ก 12 17 
21 บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง 126 81 207 เล็ก 9 16 

22 ยางรากวิทยา โคกเจริญ 108 85 193 เล็ก 9 11 

23 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ลพบุรี 

ชัยบาดาล 76 77 153 เล็ก 11 20 

24 ขุนรามวิทยา พัฒนานิคม 88 47 135 เล็ก 6 12 
25 บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุรี 43 25 68 เล็ก 6 11 
 รวม  10,373 11,317 21,690 - 691 1,199 
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 4. ข้อมูลข้าราชการครูสายผู้บริหาร สายผู้สอน จำแนกตามเพศ และวิทยฐานะ รายโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ไม่มีวิทยฐานะ รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
1 โคกกะเทียมวิทยาลัย   1 15 3 3  4 4 22 26 
2 โคกตูมวิทยา   1 6 2 4 7 9 10 19 29 
3 ดงตาลวิทยา   2 2 3 5 4 12 9 19 28 
4 ท่าวุ้งวิทยาคาร   2 7 4 5 6 8 12 20 32 
5 บ้านข่อยวิทยา    3  1 1 6 1 10 11 
6 บ้านเบิกวิทยาคม   1 6 2  2 5 5 11 16 
7 พระนารายณ์   6 43 6 32 15 33 27 108 135 
8 พิบูลวิทยาลัย  1 23 48 14 32 12 28 49 109 158 
9 โคกเจริญวิทยา   2 3 3 1 10 17 15 21 36 
10 โคกสำโรงวิทยา   3 17 5 22 15 26 23 65 88 
11 บ้านชีวิทยา   2 1 1 4 2 7 5 12 17 
12 บ้านหมี่วิทยา   6 16 9 15 12 23 27 54 81 
13 ปิยะบุตร์    6 2 4 3 5 5 15 20 
14 ยางรากวิทยา   1    5 5 6 5 11 

15 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ลพบุรี 

 1 2 16 9 11 6 20 17 48 65 

16 สระโบสถ์วิทยาคาร   2 4 2 5 4 5 8 14 22 
17 หนองม่วงวิทยา   2 6 4 6 9 21 15 33 48 
18 ขุนรามวิทยา   1 1  2 3 5 4 8 12 
19 โคกสลุงวิทยา   3 3  3 4 12 7 18 25 

20 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ลพบุร ี   2 1 2 1 5 9 9 11 20 

21 ชัยบาดาลพิทยาคม   3 4 6 4 8 11 17 19 36 
22 ชัยบาดาลวิทยา   13 26 11 15 21 47 45 88 133 
23 ท่าหลวงวิทยาคม   2 9  4 7 14 9 27 36 
24 พัฒนานิคม   8 23 5 6 10 29 23 58 81 
25 ลำสนธิวิทยา   2 2 6 5 4 14 12 21 33 

รวมทั้งสิ้น  2 90 268 99 190 175 375 364 835 1,199 
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5. ข้อมูลโรงเรียนในโครงการตา่ง ๆ 
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▪ โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 

1 พัฒนานิคม พัฒนานิคม 

2 บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี่ 

3 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล 

4 ลำสนธิวิทยา ลำสนธ ิ

5 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง 

6 สระโบสถ์วิทยาคม สระโบสถ์ 
 

▪ โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 

1 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล 
 

▪ โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 

1 ดงตาลวิทยา เมืองลพบุรี 

2 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง 

3 โคกสำโรงวิทยา โคกสำโรง 

4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯลพบุรี ชัยบาดาล 

 

▪ โรงเรียนโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology 

Innovation (STI) 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 

1 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล 

2 ยางรากวิทยา โคกเจริญ 

3 ลำสนธิวิทยา ลำสนธ ิ
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      6.  ข้อมูลนักเรียนพิการ จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ประเภท 
นักเรียน รวม

ทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ รวม

ทั้งหมด ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย 
ความพิการทางการมองเห็น 1 1 2 0.01 0.01 0.01 
ความพิการทางการได้ยิน         0.00 
ความพิการทางสติปัญญา 5 5 10 0.05 0.04 0.05 
ความพิการร่างกายและสุขภาพ 5 1 6 0.05 0.01 0.03 
ความพิการทางการเรียนรู้ 314 87 401 3.03 0.77 1.85 
ความพิการทางการพูดและภาษา         0.00 
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 1   1 0.01 0.00 0.00 
ความพิการทางการออทิสติก 3 4 7 0.03 0.04 0.03 
ความพิการทางการซ้ำซ้อน         0.00 

รวมนักเรียนทั้งหมด 329 98 427 3.17 0.87 1.97 
 

        7. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ประเภท 
นักเรียน รวม

ทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ รวม

ทั้งหมด ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย 
ถูกบังคับให้ขายแรงงาน  1 1  0.04 0.01 
ที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ       
ถูกทอดทิ้ง 2 4 6 0.05 0.16 0.09 
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  1 1  0.04 0.01 
เร่ร่อน       
ได้รับผลกระทบจากเอดส์       
ชนกลุ่มน้อย 1 1 2 0.02 0.04 0.03 
ถูกทำร้ายทารุณ  1 1  0.04 0.01 
ยากจน 4,453 2,484 6,937 99.04 98.14 98.72 
มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด       
กำพร้า 9 7 16 0.20 0.28 0.23 
ทำงานรับผิดชอบตนเอง และครอบครัว 12 24 36 0.27 0.95 0.51 
มีความด้อยโอกาส มากกว่า 1 ประเภท 19 8 27 0.42 0.31 0.39 
อายุนอกเกณฑ์       

รวมนักเรียนทั้งหมด 4,496 2,531 7,027 100 100 100 
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 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลด้านจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

ปี 2561 10,976  10,639 21,655 

ปี 2562 10,672  10,248 20,920 

ปี 2563 10,659  10,581 21,240 

ปี 2564 10,493 10,876 21,369 

ปี 2565 10,373 11,317 21,690 

 

 
 

จากตารางข้อมูล พบว่า แนวโน้มจำนวนนักเรียนในภาพรวมทั ้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ตั ้งแต่         
ปี 2561 – 2565 อยู่ในระดับทรงตัว 
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2. สถิติประชากรวัยเรียน (อายุ 0-24 ปี) จำแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2560 – 2564  
 

ประชากรช่วงอายุ 2560 2561 2562 2563 2564 

ต่ำกว่า 3 ปี   20,190  19,572      18,686     17,724  16,506 

3-5 ปี (ก่อนประถม)   23,073  21,831     21,090  20,425  19,779 

6-11 ปี (ประถม)   49,234  48,948  47,938  46,920  45,750 

12-14 ปี (ม.ต้น)   25,931  25,826  25,368  25,024  24,728 

15-17 ปี (ม.ปลาย)   25,980  25,358  25,682  25,841  25,821 

18-21 ปี (อุดมศึกษา)   44,447  44,062  40,565    38,636  39,064 

22 ปีขึ้นไป   36,697    37,817  38,822  38,603  35,646 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบยีน สำนกับริหารทะเบยีน กรมการปกครอง  : 22/12/2565 
▪ สถิติ ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 12-14 ปี ปี 2560 - 2564 ลดลง 
▪ สถิติ ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 15-17 ปี ปี 2560 - 2564 ทรงตัว 

 

3.  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563-2564 
 

ประเภท ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

จบการศึกษา 3,070 2956 
1. ศึกษาต่อ   
1.1 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนเดิม 2,012 1942 
1.2 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอ่ืน ในจังหวัดเดิม 369 328 
1.3 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอ่ืน ในต่างจังหวัด 28 34 
1.4 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอ่ืน ใน กทม. 9 3 
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 403 417 
1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 84 48 
1.7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 132 104 

รวมศึกษาต่อ 3,037 2876 
2. ไม่ศึกษาต่อ   
2.1 ประกอบอาชีพ   
(1) ทำงานภาคอุตสาหกรรม 5 - 
(2) ทำงานภาคการเกษตร 7 15 
(3) ทำงานการประมง - - 
(4) ทำงาน ค้าขาย ธุรกิจ - 3 
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ประเภท ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

(5) ทำงาน งานบริการ - - 
(6) ทำงานรับจ้างทั่วไป 5 2 
(7) ทำงานอื่น ๆ 16 14 

รวม 2.1 ประกอบอาชีพ 33 34 
2.2 บวชในศาสนา - - 
2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ - 46 
2.4 อ่ืน ๆ - - 

รวม  2.2 + 2.3 + 2.4 - 46 
รวมไม่ศึกษาต่อ 33 80 

 
 

4. จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563-2564 
 

ประเภท ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

จบการศึกษา 2,958 3,119 

1. ศึกษาต่อ   

1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 2,258 2,448 

1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 210 58 

1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 67 49 

1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 180 176 

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 31 13 

1.6 สถาบันพยาบาล 25 28 

1.7 สถาบันทหาร 20 3 

1.8 สถาบันตำรวจ 4 2 

1.9 สถาบันอื่น ๆ 7 52 

รวมศึกษาต่อ 2,802 2,829 

2. ไม่ศึกษาต่อ   

2.1 ประกอบอาชีพ   

(1) รับราชการ 1 - 

(2) ทำงานรัฐวิสาหกิจ - - 

(3) ภาคอุตสาหกรรม 39 49 

(4) ภาคการเกษตร 17 79 
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ประเภท ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

(5) การประมง - - 

(6) ค้าขาย ธุรกิจ 19 17 

(7) งานบริการ 3 6 

(8) รับจ้างทั่วไป 70 85 

รวม 2.1 ประกอบอาชีพ 149 236 

2.2 บวชในศาสนา - - 

2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 7 54 

2.4 อ่ืน ๆ - - 

รวม  2.2 + 2.3 + 2.4 17 54 

รวมไม่ศึกษาต่อ 156 290 
ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา ปี 2565 : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ลพบุร ี

 

5.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 นับเป็นการจัดการ 
ทดสอบครั้งแรก ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นการสอบตามความสมัครใจของผู้เรียน ดังนั้นการเข้ารับ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้ จึงมีจำนวนนักเรียนที่เป็นการสมัครใจสอบ 

 

   ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และค่าเฉลี่ยโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

− 
ลพบุรี-ประเทศ 

− 
ลพบุรี-สพฐ.  

ระดับประเทศ 
 

ระดับ สพฐ. 
 

รร. ใน จ.ลพบุรี 

ภาษาไทย 51.19 52.13 54.42 +3.23 +2.29 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 32.64 +1.53 +1.85 
คณิตศาสตร ์ 24.47 24.75 28.34 +3.87 +3.59 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 33.40 +1.95 +1.73 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบที่สูงกว่า 
ระดับประเทศ และ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกกลุ่มสะการเรียนรู้ 
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     ตารางที ่2 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
สพม.ลพบุรี เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2563 - 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.ลพบุรี ปี กศ.2564 สพม.5 ปี กศ.2563 ผลต่าง 

ภาษาไทย 54.42 56.43 -2.01 

ภาษาอังกฤษ 32.64 36.34 -3.70 

คณิตศาสตร ์ 28.34 29.21 -0.87 

วิทยาศาสตร์ 33.40 31.27 +2.13 
 

     เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี       
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพียงสาระเดียว ที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 

     หมายเหตุ: ในปีการศึกษา 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้คำนวณแยกเป็น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แบ่งใหม่ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี) ดังนั้นการเปรียบเทียบนี้จึง
เป็นการเปรียบเทียบในรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (เดิม) ที่มี 4 จังหวัด กั บ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

     ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนกัเรียนทีไ่ด้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 
ร้อยละ 88.27 

(นร.ได้ 715 คน จาก นร.สอบ 810 คน) 
ร้อยละ 64.23 

(นร.ได้ 343 คน จาก นร.สอบ 534 คน) 

ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 12.84  

(นร.ได้ 104 คน จาก นร.สอบ 810 คน) 
ร้อยละ 20.55 

(นร.ได้ 105 คน จาก นร.สอบ 511 คน) 

คณิตศาสตร ์
ร้อยละ 11.60 

(นร.ได้ 94 คน นร.สอบ 810 คน) 
ร้อยละ 18.57 

(นร.ได้ 99 คน จาก นร.สอบ 533 คน) 

วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 0.26 

 (นร.ได้ 75 คน จากนร.สอบ 810 คน) 
ร้อยละ 9.59 

(นร.ได้ 49 คน จาก นร.สอบ 511 คน) 
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  ตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน X  
ภาษาไทย 

X

ภาษาอังกฤษ 
X

คณิตศาสตร ์
X

วิทยาศาสตร์ 
X  

เฉลี่ย 4 สาระ 
1 ขุนรามวิทยา 53.55 26.88 18.53 33.50 33.12 
2 โคกกะเทียมวิทยาลัย 52.23 29.57 26.87 34.17 35.71 
3 โคกเจริญวิทยา 52.94 28.94 22.54 28.25 33.17 
4 โคกตูมวิทยา 40.40 26.50 19.13 27.59 28.41 
5 โคกสำโรงวิทยา 49.88 27.97 22.35 27.67 31.97 
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุร ี 63.74 36.35 27.20 35.05 40.59 
7 ชัยบาดาลวิทยา 55.71 30.74 26.25 33.03 36.43 
8 ดงตาลวิทยา 52.56 25.15 18.77 30.30 31.70 
9 ท่าวุ้งวิทยาคาร 40.95 22.87 19.57 27.42 27.70 
10 บ้านข่อยวิทยา 34.29 27.19 20.08 30.75 28.08 
11 บ้านหมี่วิทยา 50.66 29.85 23.55 32.71 34.19 
12 ปิยะบุตร์ 60.36 29.69 21.38 27.88 34.83 
13 พระนารายณ์ 61.15 35.91 33.63 36.21 41.73 
14 พัฒนานิคม 53.80 30.11 20.05 28.77 33.18 
15 ยางรากวิทยา 46.47 28.23 19.49 29.09 30.82 
16 ลำสนธิวิทยา 41.84 24.78 17.22 28.15 28.00 
17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี 70.40 52.76 58.40 48.22 57.45 
18 หนองม่วงวิทยา 72.71 39.38 27.80 37.35 44.31 

 

  ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และ สพม.ลพบุรี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

− 
ลพบุรี-ประเทศ 

− 
ลพบุรี-สพฐ.  

ระดับประเทศ 
 

ระดับ สพฐ. 
 

ระดับ สพม.ลพบุรี 

ภาษาไทย 46.40 47.74 49.00 +2.60 +1.26 

สังคมศึกษา 36.87 37.45 38.39 +1.52 +0.94 

ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 26.90 +1.34 +1.07 

คณิตศาสตร ์ 21.28 21.83 22.54 +1.26 +0.71 

วิทยาศาสตร์ 28.65 29.04 29.73 +1.08 +0.69 
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  ตารางที่ 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สพม.ลพบุรี 

ปีการศึกษา 2564 
สพม.5 

ปีการศึกษา 2563 
ผลต่าง 

ภาษาไทย 49.00 45.37 +3.63 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 38.39 36.32 +2.07 

ภาษาอังกฤษ 26.90 29.40 -2.50 

คณิตศาสตร ์ 22.54 27.13 -4.59 

วิทยาศาสตร์ 29.73 33.02 -3.29 
  

  ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 
89.04 

(นักเรียนได้ 317 คน จาก นร.สอบ 356 คน) 
1,256 

(นักเรียนได้ 1,256 คน จาก นร.สอบ 3,078 คน) 
สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
8.34 

(นักเรียนได้ 62 คน จาก นร.สอบ743 คน) 
233 

(นักเรียนได้ 233 คน จาก นร.สอบ3,084 คน) 

ภาษาอังกฤษ 
7.95 

(นักเรียนได้ 58 คน จาก นร.สอบ 730 คน) 
281 

(นักเรียนได้ 281 คน จาก นร.สอบ3,084 คน) 

คณิตศาสตร ์
6.07 

(นักเรียนได้ 45 คน จาก นร.สอบ 741 คน) 
374 

(นักเรียนได้ 374 คน จาก นร.สอบ3,083 คน) 

วิทยาศาสตร์ 
2.13 

(นักเรียนได้ 13 คน จาก นร.สอบ 610 คน) 
360 

(นักเรียนได้ 360 คน จาก นร.สอบ3,076 คน) 
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  ตารางท่ี 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

ที ่ โรงเรียน X  
ภาษาไทย 

X  
สังคมศึกษา 

X

ภาษาอังกฤษ 
X  

คณิตศาสตร์ 
X  

วิทยาศาสตร์ 
X  

5 วิชา 

1 ขุนรามวิทยา 45.86 35.91 16.32 19.53 24.89 28.50 
2 โคกกะเทียมวิทยาลัย 51.81 37.05 24.90 19.75 26.68 32.04 
3 โคกเจริญวิทยา 43.02 37.32 19.28 15.91 26.95 28.50 
4 โคกตูมวิทยา 44.11 39.50 20.40 20.31 28.10 30.48 
5 โคกสลุงวิทยา 33.15 30.73 18.79 13.07 23.65 23.88 
6 โคกสำโรงวิทยา 44.18 35.94 22.68 18.25 27.86 29.78 
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ ลพบุรี 46.75 35.00 22.73 18.10 25.06 29.53 
8 ชัยบาดาลวิทยา 45.06 37.11 26.38 22.14 26.32 31.40 
9 ดงตาลวิทยา 43.09 34.63 22.34 15.17 30.20 29.09 
10 ท่าวุ้งวิทยาคาร 55.80 40.35 14.86 12.00 22.00 29.00 
11 ท่าหลวงวิทยาคม 46.07 34.61 20.01 18.24 28.92 29.52 
12 บ้านชีวิทยา 39.70 38.08 17.99 17.80 28.42 28.40 
13 บ้านหมี่วิทยา 48.05 39.66 27.75 29.09 31.69 35.25 
14 พระนารายณ์ 49.09 36.97 24.66 18.50 27.55 31.35 
15 พัฒนานิคม 45.17 35.92 22.97 19.74 30.04 30.77 
16 พิบูลวิทยาลัย 62.13 44.65 40.97 33.24 35.71 43.34 
17 ยางรากวิทยา 44.14 37.24 21.80 16.32 25.86 29.07 
18 ลำสนธิวิทยา 43.46 34.08 19.11 17.36 26.69 28.14 
19 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ลพบุรี 62.64 46.10 43.89 46.75 39.35 47.75 
20 สระโบสถ์วิทยาคาร 45.07 37.92 23.95 20.36 26.64 30.79 
21 หนองม่วงวิทยา 58.97 42.80 23.49 20.00 32.74 35.60 
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  ตารางที ่ 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 – 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ.
2563 

ปี กศ.
2564 

ผลต่าง ปี 64-63 

ภาษาไทย 46.06 51.81 52.06 52.46 54.42 1.96 

ภาษาอังกฤษ 28.58 27.25 30.29 31.17 32.64 1.47 

คณิตศาสตร์ 24.57 28.01 24.75 24.85 28.34 3.49 

วิทยาศาสตร์ 31.11 34.38 28.45 29.22 33.40 4.18 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ลพบุร ี

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 – 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปี กศ.
2560 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ.
2563 

ปี กศ.
2564 

ผลต่าง ปี 64-63 

ภาษาไทย 44.72 42.51 38.14 45.37 49.00 3.63 

สังคมศึกษา 32.26 32.96 33.54 36.32 38.39 2.07 

ภาษาอังกฤษ 23.26 25.24 24.14 29.40 26.90 -2.5 

คณิตศาสตร์ 20.51 24.54 24.14 27.13 22.54 -4.59 

วิทยาศาสตร์ 26.56 28.12 26.41 33.02 29.73 -3.29 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ลพบุร ี

 
6.  การติดตามและประเมินผล 

 - ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 
 - ผลการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) 
 - ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ผลการประเมินของ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ผลการติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา ตามตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ และมาตรฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ของ สพฐ. 

ระดับ ดีมาก ระดับ ดี ระดับ ดีเยี่ยม ระดับ ดีมาก ระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ประจำปี

งบประมาณ (KRS : KPI 

Report System) 

ระดับ

มาตรฐาน 

ระดับต้อง

ปรับปรุง 

ระดับมาตรฐาน

ขั้นสูง 

ระดับ

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 

ระดับมาตรฐาน

ขั้นสูง 

ผลการประเมิน ITA (Integrity 

and Transparency 

Asscessment)  

ระดับ A  

คะแนนเฉลีย่ 

86.73 

ระดับ A  

คะแนนเฉลีย่ 

90.22 

ระดับ A  

คะแนนเฉลีย่ 

90.22 

ระดับ A  

คะแนนเฉลีย่ 

85.74 

ระดับ B 

ไม่ผา่น 

(สพม.ลพบรุี) 

ผลการติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. 

- - ผลการประเมิน

บรรลุค่าเป้าหมาย 

9 ตัวชี้วัด และไม่

บรรลุค่าเป้าหมาย 

5 ตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน

ภาพรวมอยู่ใน

ระดับ 4.13    

ดีมาก 

ผลการประเมิน 

บรรลคุ่าเป้าหมาย 7 

ตัวช้ีวัด ปรับปรุง 1 

ตัวช้ีวัด (ร้อยละของ

ผู้เรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมทีส่่งเสริม 

สนับสนุนในการ

สร้างภมูิคุ้มกัน 

พร้อมรับมือการ

เปลี่ยนแปลงและภัย

คุกคามแบบใหม่ทุก

รูปแบบ) และไม่

บรรลคุ่าเป้าหมาย 

จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

ที่มา : ผลการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (เขตเดิม)  
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      หมายเหตุ ผลการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) ปี 2564 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีตั้งใหม่เป็นปีแรก สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีได้รับผลการประเมิน ได้ระดับ B คะแนน 83.05 ไม่ผ่านเกณฑ์  
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   เพ่ือ
ค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ใช้รูปแบบ Mckinsey (7S /C-PEST ) ด้านภายใน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้าง (Structure : S1) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ Strategy : 52 ) ด้านระบบการดำเนินงานหน่วยงาน 
(Systems : S3) ด้านแบบแผนการบริหารจัดการ (Style : S4) ด้านบุคลากรในหน่วยงาน : S5) ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถบุคลากร (Skills : 56) และด้านคำนิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) ด้าน
ภายนอก ได้แก่ ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (CustomerBehaviors : C) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political 
and legal Factors : P) ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - cultural 
Factors : S) และดา้นเทคโนโลยี (Technological Factors : T) วิเคราะห์เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
วิสัยทัศน์ กำหนดกลยุทธ์ และ โครงการ/กิจกรรมดำเนินการขององค์กรที่เหมาะสม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  กลุ่มศึกษานิเทศก์ และกลุ่มคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (ก.ต.ป.น.)  โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form)  

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรม
ดำเนินการขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
1. สรุปผลการประเมินสถานภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพรวม 

1.1 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)

 
 

โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.34 4.80 4.86 1.63 1.65 -0.02
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.22 4.75 4.77 1.05 1.05 0.00
3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.31 0.00 5.00 0.00 1.55 -1.55
4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.13 4.73 4.75 0.62 0.62 0.00

14.28 19.38
3.29 4.87ค่าเฉล่ียคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) -1.58สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.79

ประเด็นตัวช้ีวัด
น้้าหนักคะแนน

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะห์โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )
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1.2  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

 
 

2. ผลการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อม 
 2.1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors) (S) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานทางการศึกษา   
ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสำคัญและ 
มีส่วนร่วม  ในการสนับสนุนการศึกษา 
S2 ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการภายใน
จังหวัดให้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ส่งผลต่อการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
S3 มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น-
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยครอบคลุม 
พ้ืนทีแ่ละสามารถให้ความช่วยเหลือและการบริการ
ด้านการศึกษา 
S4 จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มี
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาที่หลากหลาย โบราณสถาน     
ที่สามารถนำไปใช้ในจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
S5 มีสถานศึกษาให้บริการการศึกษาครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ ส่งผลให้หน่วยงานสามารถจัดบริการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ประชากรในวัยเรียนได้อย่าง
เท่าเทียมทั่วถึงและครอบคลุมเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

S7 ปัญหาครอบครัวหย่าร้างส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
S8 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและ
ทำงานต่างพ้ืนที่ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลและอบรม 
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
S9 แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลง สถานศึกษา 
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 
S10 สังคมท่ีเปลี่ยนไปเป็นสังคมบริโภค ใช้ของ
ฟุ่มเฟือย เน้นวัตถุนิยม ทำให้สร้างค่านิยม 
ไม่พึงประสงค์ต่อนักเรียน 
S11 ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาบางแห่งเป็นแหล่ง
ชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม มีแหล่งอบายมุข  
เช่น ร้านเกม ร้านจำหน่ายสุรา ฯลฯ ส่งผลให้
นักเรียน/นักศึกษามีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ 

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.20 4.96 0.00 0.99 0.00 0.99
2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 )0.14 4.60 4.50 0.64 0.63 0.01
3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.16 4.77 4.62 0.76 0.74 0.02
4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.12 0.00 5.00 0.00 0.60 -0.60
5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.10 0.00 4.80 0.00 0.48 -0.48
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 )0.28 0.00 5.00 0.00 1.40 -1.40

14.33 23.92
2.40 3.85ค่าเฉล่ียคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )

-1.45-0.73

ประเด็นตัวช้ีวัด
น้้าหนักคะแนน

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะห์
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ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors) (S) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

S6 ประชาชนและชุมชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตร
หลาน   

 

 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

T1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความสามารถ      
ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ทำให้ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
T2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ทำ
ให้ผู้เรียนเกิด Lifelong Learning ส่งผลต่อการ
สื่อสารและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและรวดเร็ว 

T3 การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ส่งผลให้ผู้เรียนที่ขาดภูมิคุ้มกันในตัว        
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และมีแนวโน้มให้เกิดภัย
คุกคามทางไซเบอร์สูงขึ้น 
T4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อทัศนคติ 
ของผู้เรียน พฤติกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
ใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยของนักเรียน 
T5 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร    
(Big Data) ของ สพม.ลพบุรี และสถานศึกษา  
ยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการ
วางแผนและการบริหารจัดการศึกษา 

 

ปัจจัยด้านเศษฐกิจ (Economic factor) (E) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

  E1 ปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงไม่สามารถ 
สนับสนุนการศึกษาให้บุตรหลานได้เต็มที่ และมี
นักเรียนบางส่วนที่ต้องช่วยผู้ปกครองทำงานเลี้ยงชีพ 
ทำให้ต้องขาดเรียน 
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สรุปผลการพิจารณาปัจจัยภายในทุกด้าน พบว่า มีประเด็นภายในที่เป็นจุดแข็ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ลำดับ 
ดังนี้ 

S3 จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาที่หลากหลาย โบราณสถาน     
ที่สามารถนำไปใช้ในจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย 5.00 

S1 มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยครอบคลุม 
พ้ืนที่และสามารถให้ความช่วยเหลือและการบริการด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.90 

S2 ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการภายในจังหวัดให้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ส่งผลต่อการสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ค่าเฉลี่ย 4.80 

S5 มีสถานศึกษาให้บริการการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลให้หน่วยงานสามารถจัดบริการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ประชากรในวัยเรียนได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและครอบคลุมเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 
4.80 

P1 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 4.80 
 

และปัจจัยภายในทุกด้าน มีประเด็นภายในที่เป็นจุดอ่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ลำดับ ดังนี้ 
 S11 ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาบางแห่งเป็นแหล่งชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม มีแหล่งอบายมุข  
เช่น ร้านเกม ร้านจำหน่ายสุรา ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียน/นักศึกษามีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ ค่าเฉลี่ย 5.00 
 E1 ปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงไม่สามารถ 
สนับสนุนการศึกษาให้บุตรหลานได้เต็มที่ และมีนักเรียนบางส่วนที่ต้องช่วยผู้ปกครองทำงานเลี้ยงชีพ ทำให้ ต้อง
ขาดเรียน ค่าเฉลี่ย 5.00 
  S9 แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลง สถานศึกษา 
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 4.90 

ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors) (P) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

P1 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
P2 มีนโยบายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม ทำให้
โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
P3 กฎหมายทางการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ   
จัดการศึกษาทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษา  
อย่างทั่วถึงตลอดชีวิต 

P4 นโยบายการลดอัตรากำลัง ทำให้อัตรากำลัง
บุคลากรขาดแคลน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน 
P5 ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมายและ พ.ร.บ.  
การศึกษาส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
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 S10 สังคมท่ีเปลี่ยนไปเป็นสังคมบริโภค ใช้ของฟุ่มเฟือย เน้นวัตถุนิยม ทำให้สร้างค่านิยมไม่พึง 
ประสงค์ต่อนักเรียน ค่าเฉลี่ย 4.90 
 T3 การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้เรียนที่ขาดภูมิคุ้มกันในตัว        
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และมีแนวโน้มให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์สูงขึ้น  ค่าเฉลี่ย 4.90 
 

2.2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 

 

ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S1) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

S101 สพม.ลพบุรี เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจ ของสถานศึกษามัธยมศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง 
S102 สพม.ลพบุรี มีนโยบายและทิศทางการทำงาน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาชัดเจนมีความครอบคลุม 
S103 ตอบสนองต่อการดำเนินงานและความ
ต้องการ ตามบริบทพ้ืนที่ของจังหวัด และสอดคล้อง
กับนโยบายต้นสังกัด 
S104 สพม.ลพบุรี มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่กำหนด ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั้ง   
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
S105 สพม.ลพบุรี มีเครือข่ายสหวิทยาเขตทำให้การ
จัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ 

 

ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) (S2) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

S201 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาหลักสูงกว่าระดับสังกัดและ 
ระดับประเทศ 
S202 ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

S103 นักเรียนบางส่วนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ 
S104 นักเรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการศึกษา ขาดความกระตือรือร้น          
การแสวงหาความรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับต่ำ 
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ด้านบุคลากร (Man) (M1) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

M101 ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามีความมุ่งม่ัน   
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
M102 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตรง
กับคุณวุฒิและความสามารถ มีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ 
M103 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในองค์กร ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือ  
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

M104 สพม.ลพบุรี มีบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตรากำลัง
ตามโครงสร้างทำให้งานเกิดความล่าช้าและส่งผล 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
M105 บุคลากรบางกลุ่มงานที่เป็นบุคลากรบรรจุ
ใหม่หรือพนักงานราชการอาจยังขาดประสบการณ์ 
และสมรรถนะประจำสายงาน 
M106 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่งผลให้ทำให้การจัดการเรียนรู้
อาจเกิดประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ 
M107 ครบูางส่วนไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน     
ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม     
ขาดทักษะการสอน ที่เน้นผู้เรียน 
M108 สถานศึกษาขาดแคลนครูวิชาเอกในสาขา 
วิชาหลัก ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 
M109 บุคลากรไม่สามารถตามเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงได้ทัน และไม่สามารถนำมาปรับใช้   
ในองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา
ส่งผลต่อระสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร 

ด้านการเงิน (Money) (M2) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 M201 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี ขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณ
เนื่องจากต้องอาศัยการเบิกจ่ายจากเขตเดิม    
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สรุปผลการพิจารณาปัจจัยภายในทุกด้าน พบว่า มีประเด็นภายในที่เป็นจุดแข็ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ลำดับ 
ดังนี้ 
 S1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ของ
สถานศึกษามัธยมศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 S3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีนโยบายตอบสนองต่อการดำเนินงานและความ
ต้องการ ตามบริบทพ้ืนที่ของจังหวัด และสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด 
 S4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่กำหนด 
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 S5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีเครือข่ายสหวิทยาเขตทำให้การจัดการศึกษา ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ 
 M1 ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามีความมุ่งม่ันในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

M2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามารถ มีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ   

 

และปัจจัยภายในทุกด้าน มีประเด็นภายในที่เป็นจุดอ่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 6 ลำดับ ดังนี้ 
 M2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณ
เนื่องจากต้องอาศัยการเบิกจ่ายจากเขตเดิม   
 M4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษายังขาดประสิทธิภาพส่งผลให้ภารกิจบางส่วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 M1.5 บุคลากรบางกลุ่มงานที่เป็นบุคลากรบรรจุใหม่หรือพนักงานราชการอาจยังขาดประสบการณ์ 
และสมรรถนะประจำสายงาน 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 M301 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชำรุด ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการบริการและบริหาร
การศึกษา 

ด้านการจัดการ (Management) ( M4)   
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 M401 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษายังขาดประสิทธิภาพส่งผลให้
ภารกิจบางส่วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
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 M1.6 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ทำให้การจัดการเรียนรู้อาจ
เกิดประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ 
 M3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด ไม่
เพียงพอ ส่งผลต่อการบริการและบริหารการศึกษา  
 
 
 
 
 

 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้ประเด็นการพิจารณา

นำมาจัดกลุ่ม กำหนดน้ำหนักคะแนนด้านปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน กำหนดน้ำหนักแต่ละประเด็นย่อย   
นำค่าคะแนนมาสรุปตารางโดยภาพรวม ผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (7S) และผลการ
ประเมินสถานภาพปัจจัยภายนอก อยู่ตำแหน่ง Question Mark (?) เป็นสถานการณ์ที่มีปัจจัยภายในที่เป็น    
จุดแข็ง และมีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสในการดำเนินงาน แต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานที่ยังต้อง
พัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง เพื่อเปลี่ยนแปลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้เป็นองค์กรที่มี
คุณภาพ มีความเป็นเลิศต่อไป 

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
บนแกนความสัมพันธ์ของ  SWOT 
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3. แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ 
ความสัมพันธ์ SWOT สู่ประเด็นการกำหนดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 

จุดแข็ง 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ือสนับสนุนภารกิจ  

ของสถานศึกษามัธยมศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีนโยบายตอบสนองต่อการดำเนินงานและความ
ต้องการ ตามบริบทพ้ืนที่ของจังหวัด และสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่กำหนด 
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีเครือข่ายสหวิทยาเขตทำให้การจัดการศึกษา      
ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ 
 5. ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามารถ มีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ   
จุดอ่อน 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจาก
ต้องอาศัยการเบิกจ่ายจากเขตเดิม   
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษายังขาดประสิทธิภาพส่งผลให้ภารกิจบางส่วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. บุคลากรบางกลุ่มงานที่เป็นบุคลากรบรรจุใหม่หรือพนักงานราชการอาจยังขาดประสบการณ์ 
และสมรรถนะประจำสายงาน 
 4. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ทำให้การจัดการเรียนรู้อาจเกิด
ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด ไม่
เพียงพอ ส่งผลต่อการบริการและบริหารการศึกษา  
โอกาส 

1. จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาที่หลากหลาย โบราณสถาน     
ที่สามารถนำไปใช้ในจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   

2. มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยครอบคลุม 
พ้ืนที่และสามารถให้ความช่วยเหลือและการบริการด้านการศึกษา  

3. ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการภายในจังหวัดให้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ส่งผลต่อการสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
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4. มีสถานศึกษาให้บริการการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลให้หน่วยงานสามารถจัดบริการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ประชากรในวัยเรียนได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและครอบคลุมเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

5. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
อุปสรรค 
 1. ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาบางแห่งเป็นแหล่งชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม มีแหล่งอบายมุข  
เช่น ร้านเกม ร้านจำหน่ายสุรา ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียน/นักศึกษามีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้  
 2. ปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงไม่สามารถ 
สนับสนุนการศึกษาให้บุตรหลานได้เต็มที่ และมีนักเรียนบางส่วนที่ต้องช่วยผู้ปกครองทำงานเลี้ยงชีพ ทำให้ ต้อง
ขาดเรียน  
  3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลง สถานศึกษา 
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน  
 4.  สังคมท่ีเปลี่ยนไปเป็นสังคมบริโภค ใช้ของฟุ่มเฟือย เน้นวัตถุนิยม ทำให้สร้างค่านิยมไม่พึง 
ประสงค์ต่อนักเรียน  
 5. การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้เรียนที่ขาดภูมิคุ้มกันในตัว        
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และมีแนวโน้มให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์สูงขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

 การจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เป็นการศึกษาเพื ่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย        
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์การคุณภาพ วิถีใหม่ สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. เพ่ิมความปลอดภัย สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม

ทางการศึกษา เป็นนวัตกรในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพและเป็นแบบอย่าง   

ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพ และองค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ด้วยกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กรทันสมัย ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล      

ในการบริหารจัดการ น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบาย       
ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ตามบริบทพ้ืนที่  

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ สมรรถนะสูงตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และเป็นแบบอย่าง
ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีคุณภาพ  
ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) 

กลยุทธ์ (Strategic Issues)  

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกคน  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพและเป็นแบบอย่าง    

ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัล  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นการบริหารยุคใหม่  

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และ        
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 
เพ่ือสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 
 2. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับ
ความปลอดภัยจากภัยทั้ง 4 ด้าน และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือ
แจ้งเหตุ เพื่อสื่อสารกับ สพท. โดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก และ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 3. สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้อง เพ่ือ
เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
 6. ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการ ด้านความ
ปลอดภัย ของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม นักเรียนป้องกันตน พ้น
จากภัยคุมคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
กิจกรรม 
1. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจนักเรียน ที่ประสบภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 
2. กิจกรรมให้ความรู้ และตรวจเยี่ยมนักเรียน 
3. กิจกรรมประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
4. กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

11 

กลยุทธ์ที่ 
1 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
กิจกรรม 
1. กิจกรรม To Be number one รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด 
2. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตต้านยาเสพติด 
3. กิจกรรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
4. กิจกรรมป้องกัน/คุณแม่วัยใส 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

11 

กลยุทธ์ที่ 
1 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ผู้เรียนมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจในภัยแบบต่างๆ 
และสามารถดำเนินชีวิตวิถีใหม่
และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่าง
ถูกต้อง 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การดูแลความปลอดภัยและ
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ำ 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

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

3. ร้อยละของสถานศึกษา  
ที่มีแผน/มาตรการในการ
จัดการภัยพิบัติและคุกคาม 
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
84 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
95 

4. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้และเข้าใจ เรื่องภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในพื้นที่ของ
สถานศึกษา 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ และมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ในการติดตาม ค้นหานักเรียน เพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้เรียนทุกคน ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดการศึกษาท่ีสนองต่อความสามารถพิเศษ ได้เต็มตามศักยภาพ 
 4. ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ 
และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมื อกับหน่วยงาน 
ระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุ คคล 
(Personalized learning) สำหรับผู้เรียน ทุกช่วงวัย 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ในการ
คัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที ่มีความจำเป็นพิเศษในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเป็นระบบ 
2. กิจกรรมจัดทำข้อมูลเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน 
3. กิจกรรมปลอด 0 ร มส. 
4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา (การระดม
ทรัพยากร, กรรมการสถานศึกษา) 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

12 

กลยุทธ์ที่ 
2 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามาถทางพหุปัญญาของผู้เรียน 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมคัดกรองความสามารถนักเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามความถนัดเป็นรายบุคคล 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

12 

กลยุทธ์ที่ 
2 

 
ตัวช้ีวัด 

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

ผู้เรียนมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 

1. ร้อยละร้อยละผู้เรียนที่เป็น
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม ตาม
ความจำเป็น 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละอัตราการเข้าเรียน
สุทธิ (Net enrollment rate) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

n/a ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 
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แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

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

3. ร้อยละอัตราการเข้าเรียน
สุทธิ (Net enrollment rate) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

n/a ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

n/a ร้อยละ
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู ้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น        
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบาย        
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผล
ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 3. ส่งเสริมการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและศักยภาพของแต่
ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพ และการ   
มีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ 
 5. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning  
 6. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู ้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ระหว่างเรียน 
(Startup) 
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 7. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 8. ส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
 9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทำให้เกิดแนวคิด (Idea) ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 10. สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนนำเสนอนวัตกรรมของตนเอง เพื่อให้ผู ้เรียนมีประสบการณ์ในการสื่อสาร
นวัตกรรมสู่สังคม คุณลักษณะจิตอาสา และแบ่งปันนวัตกรรมกับบุคคลอ่ืน 
 11. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 12. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 13. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมทดสอบทางการศึกษา (O-net) 
2. กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบาย : วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  
3. กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร 
4. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
7. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสู่นวัตกร ด้วยจัดการ
เรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้ Steam education 
8. กิจกรรม การนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

12 

กลยุทธ์ที่ 
3 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
กิจกรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนธรรมาภิบาล 
2. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

11 

กลยุทธ์ที่ 
3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา และแข่งขันความสามารถทาง
วิชาการ 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ (ประชุม เสวนา) 
2. กิจกรรมนำเสนอผลงานและเวทีการแข่งขันของผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (การประกวด  การจัดนิทรรศการ) 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

12 

กลยุทธ์ที่ 
3 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์สาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมประชุมศูนย์สาระการเรียนรู้  
2. กิจกรรมจัดทำคลังข้อสอบ (จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ของจังหวัด 
เพื ่อจ ัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางพื ้นที ่นว ัตกรรม ใช้ในการวัด
ประเมินผลร่วมกัน) 
3. กิจกรรมค้นหาครูต้นแบบ (Best การจัดทำสื่อการสอนสร้างสรรค์) 
(คลิป VDO) 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

12 

กลยุทธ์ที่ 
3 

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
กิจกรรม 
1. การปร ับปร ุงและพัฒนาหลักส ูตรเช ื ่อมโยงส ู ่สมรรถนะและ
ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจ 
2. การพัฒนาร ูปแบบและว ิธ ีการจ ัดการเร ียนรู ้ เช ิงร ุก (Active 
Learning) สู ่สมรรถนะผู้เรียน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Steam education) 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 1S2C ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
4.  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่าน
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 1S2C 
5. การพัฒนาสื ่อการจัดการเรียนรู ้ที ่เสริมสร้างทักษะและพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

12 

กลยุทธ์ที่ 
3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practices) 
กิจกรรมการเร ียนรู ้ เช ิงร ุก Active Learningสู ่การปฏิบัต ิจร ิงใน
ระดับชั้นเรียน 
7. การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน 

 
ตัวช้ีวัด 

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

ผู้เรียนมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป 

n/a รอ้ยละ 
90 

รอ้ยละ 
95 

รอ้ยละ 
100 

รอ้ยละ 
100 

รอ้ยละ 
100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 

3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 

3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 

3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 

3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 

3 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

n/a รอ้ยละ 
80 

รอ้ยละ 
85 

รอ้ยละ 
90 

รอ้ยละ 
95 

รอ้ยละ 
100 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

n/a ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
35 

5. ร้อยละผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัด และความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬา) 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
คุณภาพ สมรรถนะ
สูงตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพ และเป็น
แบบอย่างด้าน
นวัตกรรมทาง
การศึกษาในยุค
ดิจิทัล 

6. ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ดำเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 

n / a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพและเป็นแบบอย่าง     
               ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มี
สมรรถนะจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม และพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อย่ างต่อเนื่อง            
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
 3. พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล (Personal Learning) 
 4. สนับสนุนการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบ
การนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
 6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การทีน่ำไปใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำสื ่อและนวัตกรรมการศึกษาเพื ่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการพัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้างข้อสอบวัด
สมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
กิจกรรม 
การพัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาด
รู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

12 

กลยุทธ์ที่ 
3 

2 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมการพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ   
2. กิจกรรมจัดทำข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรมพัฒนาให้มี
สมรรถนะด้านภาษาและความรู้พ้ืนฐานด้านดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษ 
CEFR 
3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน
ภาษาและความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษ CEFR, ครูที่
เข้ารับการพัฒนาในศูนย์ HCEC) 
4. กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการรายบุคคล 
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
6. กิจกรรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ย.3 แผน
แม่บทท่ี 

12 

กลยุทธ์ที่ 
3 
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ตัวช้ีวัด 

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

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
คุณภาพ สมรรถนะ
สูงตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพ และเป็น
แบบอย่างด้าน
นวัตกรรมทาง
การศึกษาในยุค
ดิจิทัล 
 

1. ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ดำเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 

n / a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นการบริหารยุคใหม่ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการนำข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที ่ 
 2. มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 การบริหารจัดการ 
 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้ระบบข้อมูล การจัดการและรายงาน (ปพ. Online /ระบบรายงานผลต่อ 
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก / ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา/ สพท. /สพฐ. 
(นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์) 
 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานที่ดีที่เป็นระบบเดียวเพื่อลดภาระ
งานครู ลดความซ้ำซ้อนของระบบงาน และการจัดเก็บข้อมูล 

3. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน PMQA และส่งเสริมให้สถานศึกษา      
มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ 

4. เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
5. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ 

Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 
6. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรของ
สถานศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

8. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร  
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา จากภาคส่วนต่าง ๆ 
10. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษา 
11. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพ

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) และโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ 
 นวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 1. สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นต้นแบบรองรับการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตาม
บริบทพื้นท ี
 3. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้ง
ดำเนินการให้มีการขยายผล 
 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

1 โครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดทำแผนขับเคลื ่อนยกระดับโรงเร ียนคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษา 
2. ยกระดับโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. (ทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต) 
3. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่4 

2 โครงการแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้  Best Practice ในระด ับเขตพื ้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดประกวด Best Practice ระดับเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ความเชื่อมโยง แผน 3 ระดับ 

ย.ชาติ (Z) 
แผนแม่บท 

(Y) 
กลยุทธ์ 

สพฐ. (X) 

3 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1. บริหารปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. กิจกรรมการตรวจสอบภายในและการประเม ินผลการบร ิหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 
3. กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
4. กิจกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการ       
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ย.3 แผนแม่บท
ที่ 12 

กลยุทธ์ที ่4 

 

ตัวช้ีวัด 

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

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา มีระบบ
บริหารจัดการที่
ทันสมัย และมี
คุณภาพ 

1. ร้อยละของโครงการของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(สำนักงานเขตฯ) 

n / a ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของสถานศึกษา  
นำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา สถานศึกษาที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพ   
การจัดการศึกษาตามบริบท
พ้ืนที่ 

n / a ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
baseline ค่าเป้าหมาย 
ปี 64/65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

3. ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA online 

ไม่ผ่าน ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา 

n/a ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

5. ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาและ
หน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลในระบบแบบ Real Time 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผน การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายในปี 
พ.ศ. 2566 - พ.ศ.2570 โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) และแผนอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้การบริหารแผนสู ่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ            
เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู ้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ในความเป็นมาและ     
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี กับนโยบายและแผนที่สำคัญอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. เน้นย้ำให้ผู ้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย แผน และกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
 3. บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การ
กำหนดมาตรการและโครงการที่เป็นรูปธรรม สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อย่างเป็นระบบ 
โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายของโครงการที่กำหนดในแผนฯ 
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เงื่อนไขความสำเร็จ 
 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
มีเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ 
 1. ความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ 
 2. กลุ่ม/หน่วยงาน และสถานศึกษา ในสังกัดมีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 5 ปี ดังกล่าว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม 
 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากรดังกล่าว 
 4. การดำเนินการของกลุ่ม/หน่วยงาน และสถานศึกษา ในสังกัดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการบริหาร
จัดการ การติดตาม การประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 5. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างเป็นระบบทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน 
 6. กลุ่ม/หน่วยงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการ
ตามบทบาท ดังนี้ 
  6.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี ดังกล่าว 
  6.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี ดังกล่าว ไปพิจารณา
จัดทำหรือปรับเปลี่ยนแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ แผนปฏิบัติการประจำปี 
  6.3 สถานศึกษา นำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี ประกอบการจัดทำหรือปรับเปลี่ยนแผน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาคผนวก 
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กฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้อง 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ซ่ึง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั ้งปวงต้องมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี ่ยวชาญได้ ตาม        
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา    
ตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หมายถึง 
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึง         
ถึงความสามารถของบุคคลนั้น 



62 
 

 

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)     :   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) 
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และ        
ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณา
การกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐ       
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดย           
มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย 
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสั งคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครอง
ทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ 
ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้
สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการ
รักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัย
ขับเคลื ่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู ่เป้าหมายการเป็นประเทศ ที ่พัฒนาแล้ว             
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ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี การวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ        
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไปข้างหน้า         
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ
ยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสำคัญท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สำคัญ ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต และมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการ
เรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู       
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน       
ให้สามารถกำกับ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่ องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึง  
ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ      
พหุปัญญาแต่ละประเภท 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพื่อให้
เห็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตรช์าติ 
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั ่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร            
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5) การท่องเที ่ยว 6) การพัฒนาพื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ               
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7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต     
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม        
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลง อย่างสมบูรณ์
ในช่วงปี 2564 ซึ ่งทำให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ ่มลดลงอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลกระทบ           
ต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากร
ไทยในปี 2561 อยู่ที่ 1.58 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหา และความท้าทายใน 
แต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของ    
กลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ำในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 ดังนั ้น จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ           
โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมี
สุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติปัญญา          
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์      
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น ในโลก
อนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  ๓ รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคน เชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์         
ที ่มีศักยภาพ มีทักษะความรู ้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู ้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู ้ทางการเงิน             
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถใน
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพื่อพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 1) การสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์        
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2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 5) การส่งเสริมศักยภาพ วัยผู้สูงอายุ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี ่ย ของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ 15 - 59 ปี เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.4 ปี ในปี 2559           
แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน ในปี 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ร้อยละ 50 และผลคะแนน
สอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญ     
ของการศึกษาไทย ทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้น  การท่องจำทำให้ขาดความคิด
สร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพ ยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกล ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กท่ีสนใจเรียนต่อสายอาชีพ ในสัดส่วนที่น้อย ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า 
มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้ างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตาม
พหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด การประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานในลักษณะการรวมตั วของกลุ่ม ผู้มีความสามารถพิเศษ    
ในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของประเทศ 
 ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์   
ที ่เน้นทั ้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้           
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถกำกับการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนา
คนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถ       
ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้       
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประก อบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือ
ขจัดความเหลื ่อมล้ำ มีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั ้งนี ้ การปฏิรูปประเทศ              
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม          
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื ่อง ได้แก่        
1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการ
วิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้    
ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี การดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดำเนินการ
ตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรม   
ในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว     
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 กำหนดให้การ
ปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการ ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป 
 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุนการบรรลุ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเ ทศ ดังนั้น
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญท่ีจะสนับสนุนการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
ปัญหาและความท้าทายที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย มีความซับซ้อนสูง 
คุณภาพของการศึกษาต่ำ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา เป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง       
ต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพ    
การกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล เป็นอุปสรรคสำคัญที่บั่นทอน
ประสิทธิผลของการนำประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบท ของประเทศและของโลกกำลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพื ่อการปฏิรูป
การศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่างๆ เวทีทางวิชาการ     
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทำให้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance 
quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Reduce disparity in education) 3) มุ่งความ
เป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and competitiveness) 
4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ ่มความคล่องตัว ในการรองรับความ
หลากหลายของการจ ัดการศึกษา และสร้างเสร ิมธรรมาภิบาล ( Improve Efficiency, agility and good 
governance) โดยได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง 1) การปฏิรูป ระบบการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรอง 2) การปฏิรูป
การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 7) ก ารปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู ้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning 
Reform) 
 

แผนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
 การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ
ปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และตอบโจทย์การ
พัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย   
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ      
มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุม ทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาตั ้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา            
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือนำไปสู่การจ้าง
งาน และการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ    
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การเร่ง
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทาง
สังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเป็นเจ้าของ       
มีส่วนร่วมในเป้าหมายและความสำเร็จ ของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา และ      
การทดลองนำร่องกิจกรรมปฏิรูป ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบท
พื้นที ่อย่างยั ่งยืน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ ออกจากระบบการศึกษา เพื ่อให้          
การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและความสนใจ ของผู้เรียนการเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง 
พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติความคาดหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา
อิงฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การกำหนด
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้ คำนึงถึงเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติให้มีการดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ 
การศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ มาตรา 258 จ (4)  
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาครู และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการ
เรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย         
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้าน      
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม    
ในทุกมิติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงได้ค้านึงถึงประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รวมถึงการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาที่สำคัญ อาทิสถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสาร        
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ไร้พรมแดนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ของประชากรทั่วโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ 
เพื่อให้การศึกษาของประเทศสามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา    
ของโลกอนาคต 
 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงของภาคการศึกษาที ่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม         
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 ซึ่งประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น 131 กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการบาง
กิจกรรมไปแล้ว สำหรับกิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรมที่กำหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งสู ่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 มิติด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพิจารณาจากดัชนี
การพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แสดง
ให้เห็นว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็นผลมาจากการยกระดับสุขภาวะ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และระดับรายได้
ที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี มิติด้านคุณภาพของทุนมนุษย์ยังคงเป็นช่องว่างของปัญหาในการพัฒนาของไทยมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถโดยรวมเพิ่มขึ ้น  บรรลุตามเป้าหมาย ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะด้านภาษา ด้านการเจริญเติบโต ของ
ร่างกาย และการปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ คนไทย
สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.5 
(29.8 ล้านคน) ในปี 2559 เป็นร้อยละ 77.8 (49.7 ล้านคน) ในปี 2563 
 2) ทักษะทางด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของคนไทยมีแนวโน้มลดลง โดยสัดส่วน
การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้มีแนวโน้มลงลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 29.80 ในปี 2560 เป็น ร้อยละ 
11.69 ในปี 2563 อีกท้ัง คะแนนผลสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ของเด็กไทย 
ซึ่งเป็นการทดสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่านยังลดลงจาก 409 คะแนน ในปี 2558 เหลือ 393 คะแนน ในปี 2561 
และจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระบบทวิภาคีมีแนวโน้มลดลง ในทิศทางเดียวกัน 
 3) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่านักเรียนไทยมีผลคะแนนค่าเฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ในทุกวิชา 
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ทั้งภาษาไทย (49.07 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (34.42 คะแนน) คณิตศาสตร์ (32.90 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 
(35.55 คะแนน) และผลคะแนนสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศ โดยผลคะแนน มีแนวโน้มลดลง จากอันดับที่ 50 จาก 79 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ ในปี 2555 เป็นอันดับที่ 66 ในปี 2561 
 4) ผลิตภาพของแรงงานเพิ ่มขึ ้นช้าและมีข้อจำกัดในการผลิตแรงงานให้มีสมรรถนะตรงกับ        
ความต้องการของตลาด โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่ผ่านมาของไทยยังเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากข้อจำกัด 
ในด้านการพัฒนาทักษะของแรงงาน แรงงานไทยส่วนมากยังมีระดับการศึกษาต่ำ โดยพบว่าแรงงานร้อยละ 42.1 
ไม่มีการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา ขณะที่อีกร้อยละ 34.5 สำเร็จการศึกษาเพียงระดับ
มัธยมศึกษา และมีแรงงานสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพียงร้อยละ 22.5 นำมาซึ่งปัญหา การขาดแคลน
ทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับภาคการผลิตเป้าหมายและบริบทการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน เกิดความ         
ไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานและคุณภาพของแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล จากการขาด
ความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือ
ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนวโน้ม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลก (GCI) ในส่วนของตัวชี้วัดด้านทักษะ พบว่าอันดับความสามารถปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 66      
ในปี 2561 – 2562 เป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่  6 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 – 
2563 อีกทั้งยังมีแนวโน้มของเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ทำงานใด ๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพ       
ของเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์และไม้ได้รับการพัฒนา 
 

ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป 
 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้อง กับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีจริยธรรม 
มีวิจารณญาณและเท่าทัน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคนไทยให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น
ในโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเงื่อนไขสำคัญของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสาขา
การผลิตหลักและสาขาการผลิตใหม่ ๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และจะยังคงเป็นประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทย
ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวเพ่ือให้กำลังคนของไทยมีความยืดหยุ่นพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและกระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้
อย่างเท่าทัน โดยภาคธุรกิจในประเทศไทย มีการปรับตัวขององค์กรและแผนการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน จากความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของ
แรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง อาจนำไปสู่การขาด
แคลนแรงงานทักษะ ในขณะที่แรงงานระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะที่เหมาะสมอย่าง
เพียงพอจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และจักรกลมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย 
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ระดับสุดยอด” ภายในปี 2577 เมื่อมีสัดส่วนของประชากรสูงวัยสูงถึงร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการที่
ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรเป็นสังคมสูงวัย และมีสัดส่วนวัยแรงงานลดลงนั้น หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสมจะทำให้อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานและภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่มี
สุขภาพดี ให้สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ กำลังแรงงานที่ลดลงอาจส่งผล
ให้เกิดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมากข้ึน จนนำไปสู่การขยายตัว ของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะทำให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไป สู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด 
 

เป้าหมายการพัฒนา หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์          
การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต    
มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 
การพัฒนาคนสำหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะ
สูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ่งสู ่สังคมแห่งโอกาสและ    
ความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
 นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ   
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข็งขันสูงขึ้น 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ การพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและ    
ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับ
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ ้มกัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิม
เป็นร้อยละ 30 
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  ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20 ของ
จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนต่อปี 
 เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และ
สามารถสร้างงานอนาคต 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก 6 ด้านทักษะ คะแนน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี ้วัดที ่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู ้มีความสามารถสถาบันการศึกษา ด้านการ
บริหารธุรกิจมีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จำนวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติ ของคนไทยในทุกด้าน ไม่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศที่เข้ารับการประเมิน 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่
เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 
 

กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะที่
จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

(1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน 
(2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 
(4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
(5) การกระจายอำนาจ 
(6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
(7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 10 
นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้ 
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 1. นโยบายหลัก 10 ประการ 
  1.1 นโยบายหลักท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี 
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ 
   1.1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบําบัดทุกข์ และบํารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.2 สร้างความตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
  1.2 นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
   1.2.1) ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้อง สร้าง
ค่านิยม “ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   1.2.2) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการให้ความรู้เยาวชนถึงภัย     
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟูดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
  1.3 นโยบายหลักที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน
ที่สำคัญ คือ 
   1.3.1 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วน โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และ
ชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ 
   1.3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศ 
เพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติ ที่มีความหลากหลายใน
ลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์ง าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อการเป็น ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  1.4 นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
   1.4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
เพื่อนําไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ผู้ประกอบการไทย    
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มีศักยภาพ ส่งเสริมความร่วมมือ ทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  
เพ่ือสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก 
  1.5 นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
   1.5.1 พัฒนาภาคเกษตร  
    1) พ ัฒนาองค ์กรเกษตรกรและเกษตรกรร ุ ่นใหม ่ โดยเพ ิ ่มท ักษะการ
ประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้าน
การตลาด การค้าออนไลน์ระบบบัญชีเพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มี
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตร
ได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต  
    2) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย 
   1.5.2 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
    1) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และ
การพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา ทักษะและองค์ความรู้ ของท้องถิ่น ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและทําธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากข้ึน อาทิ การ
พัฒนายุวมัคคุเทศก์ 
  1.6 นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีแนวทาง
การดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
   1.6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย พัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง   
   1.6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 
  1.7 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   1.7.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    1) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ 
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    2) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลายของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
   1.7.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
    1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุก
ช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียน 21 การสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต
และพัฒนาครูที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น  
ให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
    2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต 
และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามท่ีสามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
    3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยสร้างเครือข่าย
การทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้
เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับ 
ในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัยสู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
   1.7.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
    1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจําเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จําเป็น รวมถึงจัดให้มี
ระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการ
เรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย 
    3) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทาง
การศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี ้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู ้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่เหมาะสม 
    4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกั บระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มี
ระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ 
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
    5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่
ถูกต้องของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้
เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
    6) จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของคนทุก
ช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการ
เรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือทำงานไป
พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
  1.8 นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
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ผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ได้รับ
รายได้สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ  
  1.9 นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
   1) ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
   2) แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   3) แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและ
ให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพ่ื อ
ลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนา
โรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 
  1.10 นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.10.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
   1.10.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่าง
ทันทีและทุกเวลา 
   1.10.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีระบบการ
วิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ
บริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 
   1.10.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ต้องเปิดเผย
และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน 
   1.10.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง ความเชื่อมั่น 
ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับ
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
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   1.10.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ และ        
การตรวจสอบภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการข้ันพื้นฐาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   1.10.8 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ ชีวิตประจำวัน 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอํานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่ าทัน
กับ การเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ 
   1.10 นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสํานึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 2. นโยบายเร่งด่วน 5 ประการ  
  2.1 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน          
และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ     
เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ  
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื ่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ 
พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
  2.2 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความ
เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ   
ในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารทีถู่กต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จําเป็น
ในการดำเนินชีวิต 
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  2.3 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจำ โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ ไปกับมาตรการ ทางกฎหมายเมื่อพบ
ผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและ
เข้มงวด และเร่งรัดดำเนินการตามขั ้นตอนของกฎหมาย เมื ่อพบผู ้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื ่อให้ภาครัฐ        
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  2.4 นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน      
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้อง กับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบ จากความไม่สงบ 
รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไข ปัญหาภายในของประเทศ
ด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 
  2.5 นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และ
อนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ ่งยากเกินความจําเป็น ลดข้อจํากัด ด้านกฎหมายที่เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการ
ให้บริการในทิศทางท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs 

 (1) เป้าหมายที่ (Goal) 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote lifelong learning opportunities for all) 
 (2) เป้าหมายย่อย (Target) กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 8 เป้าหมายย่อย (Target) ดังนี้ 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที ่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู ่ผลลัพธ์ทางการเรียนที ่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573  
   เป้าหมายย่อยที่ 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573  
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 เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573  
 เป้าหมายย่อยที ่ 4.5 ขจัดความเหลี ่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่ม          
ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573  
 เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
 เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั ่งยืน        
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา     
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  
 เป้าหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ 
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
สำหรับทุกคน  
  เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนา    
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเท ียม ทางการศึกษา (Equity) ค ุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี ่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมี
ยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
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ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 6) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนด ประเด็นการพัฒนา
ไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็น 
พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่  
 พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ  

4. ส ่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจ ัย องค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์  
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน 
สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ตามสถานการณ์ 
 2. ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการส่งเสริม
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
 6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกันในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสม 
 7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความตระหนักในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 8. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะที่จำเป็น มีความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ” 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศของผู ้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ และเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต
ในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย และสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับ
บริบท 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู ้เร ียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น           
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

2. ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพ      
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม  
9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 ประเด็นกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วิสัยทัศน์ 

“ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยววิถีใหม่” 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  
2. รายได้ต่อหัวของประชาชนในจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
   ประเด็นพัฒนาที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เศรษฐกิจฐานราก 
   ประเด็นพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ 
   ประเด็นพัฒนาที่ 3 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน 
   ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 

      เมืองลพบุรีมีความสงบสุข 
แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นพัฒนาที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เศรษฐกิจฐานราก 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการยกระดับภาคเกษตร 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผลิตสินค้าภาคการเกษตรที่ได้มาตรฐาน และมีการแปรรูปสินค้า 

ที่มีคุณภาพ 
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3. พัฒนาการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งเสริมการค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์และ 
การส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

ประเด็นพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
2. พัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
3. สร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นพัฒนาที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน 
1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ เพ่ือการใช้พลังงาน 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างจิตสำนึกและเผยแพร่องค์ความรู้ ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี 

เมืองลพบุรีมีความสงบสุข 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของจังหวัดลพบุรี 
3. เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงในชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) แถลงนโยบายการจัดการศึกษาเมื่อคราว
เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมือวันที่ 29 มีนาคม 2564 ภายใต้รูปแบบการทำงาน “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” 
หรือ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน
ไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ  

T        ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) 
R        ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
U        ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
S        ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) 
T        ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 
1. นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ  

  1.1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 
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  1.2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถน ะทั้งด้าน      
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื ่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  
  1.3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ(NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา  
  1.4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  1.5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุ งให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
  1.6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  
  1.7) การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบตัิ
เป็น การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้
  1.8) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  
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  1.9) การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู ้จบ
การศึกษา ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
  1.10) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้      
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
   1.11) การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
   1.12) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ      
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 2. วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิด
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความ
เหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา จึงกำหนดเป็นวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้  
  2.1) เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั ้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจาก          
ภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  
  2.2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  
  2.3) Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง  
  2.4) ขับเคลื ่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังใน ปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี
การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
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  2.5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  2.6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  
  2.7) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการ ศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี     
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง
ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั ่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 และแผนอื่นๆ ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 
และกำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ได้แก่ 
 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที ่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู ่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
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  2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก      
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก ระบบการศึกษา 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและ
บริบท 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง 
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การ  
รวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ นำไปสู่
การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้
ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
  3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื ้นที ่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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  4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 

จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ 
ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 จุดเน้นที ่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง            
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย 
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ       
มีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ
ประเมินผล เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน (Assessment for learning) เพื ่อให้เกิดสมรรถนะกับผู ้เรียน        
ทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีสูงห่างไกล และถิ่น
ทุรกันดาร 
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่ เป็นฐานเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ที ่141/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

……………………………………….. 
  

  ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ หรือแผนพัฒนาระยะปานกลางไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนฯ ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับที่ 1)       
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ     
(แผนระดับที่ 3) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ซาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา 
ระบบเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตอบสนองกับสภาพการจัด
การศึกษาในพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ       
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี                           ประธานกรรมการ 
     2. ว่าที่ร้อยตรี เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    รองประธานกรรมการ 
     3. นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    รองประธานกรรมการ    
     4. นางเบญจวรรณ โมทินา     ก.ต.ป.น. สพม.ลพบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)      กรรมการ 
     5. นายพรชัย  ยิ้มพงษ์          ก.ต.ป.น. สพม.ลพบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)      กรรมการ 
     6. นายชูเกียรติ  บุญรอด       ก.ต.ป.น. สพม.ลพบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา)      กรรมการ 
     7. นางปรานอม  ประทีปทวี   ก.ต.ป.น. สพม.ลพบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)       กรรมการ  
         / 8. ประธานสหวิทยา.... 
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- 2    - 
 
     8. ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี                                                             กรรมการ   
     9. ประธานสหวิทยาเขตวงพระจันทร์                                      กรรมการ    
   10. ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์                                 กรรมการ  
   11. นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี     ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย(ผู้แทนสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ)  กรรมการ 
   12. นายวีระวัฒน์  ระนาท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา(ผู้แทนสถานศึกษาขนาดใหญ่)        กรรมการ 
   13. นางณัฎฐิน ี หอมจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม(ผู้แทนสถานศึกษาขนาดใหญ่)           กรรมการ 
   14. นายวีระวัฒน์ วัฒนา          ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม(ผู้แทนสถานศึกษาขนาดกลาง)  กรรมการ 
   18. จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา(ผู้แทนสถานศึกษาขนาดเล็ก)    กรรมการ 
   15. นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม(เลขานุการสหวิทยาเขตละโว้ธานี)  กรรมการ 
   16. นายประทวน กำจัดภยั      ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา(เลขานุการสหวิทยาเขตวงพระจันทร์) กรรมการ 
   17. นายสมเกียรติ  ชมภูนุช      ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา(เลขานุการสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์)  กรรมการ 
   19. นางฐิตินันท์ สวุรรณหงษ์     นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       
   20. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 
                                              ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา   
    21. นางปาณิสรา ตุลพันธ์           นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                 กรรมการ 

            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
   22. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        
   23. นางสาวโชติรส เทียนดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   24. นายทัชชานนท์ สุขมาก   พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   25. นางสาววาสนา ปัญญา   เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน                               ผูช้่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
2. วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี 
3. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เพ่ือใช้ในการดำเนินงานขอให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของ สพฐ. และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

4. กำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสำเร็จ 
ของการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  

5. เสนอแนะกรอบ แนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –  
2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งกำกับ ดูแล และร่วมวางแผนการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตามแผนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

/ 2. คณะกรรมการ.... 
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๒. คณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรม/โครงการ  
     1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี                   ประธานกรรมการ 
     2. ว่าที่ร้อยตรี เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  รองประธานกรรมการ 
     3. นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์            รองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  รองประธานกรรมการ    
     4. นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 
                                          ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       
     5. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ                          กรรมการ 
                                             ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
      6. นางปาณิสรา ตุลพันธ์          นักวชิาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                         กรรมการ 

           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
     7. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
                                          ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        
     8.  นางสาวโชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     9. นางสาววาสนา ปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน                                ผู้ชว่ยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่  
1. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง 

การดำเนินการ เป้าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน หน่วยเหนือ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อันมีเป้าหมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายใน
การให้บริการ 

2. พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอ วิเคราะห์ความเสี่ยง เสนอ 
แนวทางการดำเนินงานเพ่ือปรับโครงการ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย กรอบแนวทาง             
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สอดรับกับบทบาทภารกิจ ความจำเป็นในการพัฒนา       
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตามกรอบงบประมาณประจำปีที่กำหนด พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรม/โครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
3.  คณะทำงานฝ่ายประสานงานและจัดทำเอกสาร    

1. นายธีรสิทธิ  สวสัดิ์          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                        คณะทำงาน  

                                   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางสาวโชติรส เทียนดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ   คณะทำงานและเลขานุการ 
4. นางสาววาสนา ปัญญา    เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน         คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ ประสานการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และ
จัดทำรูปเล่มพร้อมตรวจทานรายละเอียด จัดพิมพ์เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –
2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี 

/ ให้บุลคล.... 
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 ให้บุคคลที่ได้ร ับการแต่งตั ้งตามคำสั ่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที ่ได้ร ับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง บรรลุ
วัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามนโยบายป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา และบังเกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  20   กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 

 
             ว่าที่ร้อยตรี 

              (เมฆิน  ลิ้มเจริญ) 
             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทน 

              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ที่  157/ 2565 
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (แก้ไข) 

……………………………………….. 
  

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ หรือแผนพัฒนาระยะปานกลางไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนฯ ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับที่ 1)       
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ     
(แผนระดับที่ 3) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ซาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา 
ระบบเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตอบสนองกับสภาพการจัด
การศึกษาในพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี  ดังนี้   

1.  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ       
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     1. นางสาวอัจฉรา  ช่วยนุ่ม     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    ประธานกรรมการ 
     2. ว่าที่ร้อยตรี เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี     รองประธานกรรมการ 
     3. นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี     รองประธานกรรมการ    
     4. นางเบญจวรรณ โมทินา     ก.ต.ป.น. สพม.ลพบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)      กรรมการ 
     5. นายพรชัย  ยิ้มพงษ์          ก.ต.ป.น. สพม.ลพบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)      กรรมการ 
     6. นายชูเกียรติ  บุญรอด       ก.ต.ป.น. สพม.ลพบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา)      กรรมการ 

/7. นางปรานอม..... 
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     7. นางปรานอม  ประทีปทวี   ก.ต.ป.น. สพม.ลพบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)    กรรมการ  
     8. ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน                 กรรมการ 
     9. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์        นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
                                              ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      
   10. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
                                                 ปฏิบัตหิน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
    11. นางปาณิสรา ตุลพันธ์              นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                   กรรมการ 

               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
    12. นางสาวยุวณัฐ  อำลา        นิติกร ชำนาญการ            กรรมการ 
    13. นางพีรดา  มาพรม       นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ         กรรมการ 
   14. ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ               กรรมการ 
   15. นางสาวชนาพร  เคลือบคล้าย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ          กรรมการ 
   16. นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ               กรรมการ 
   17. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
                                               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        
   18. นางสาวโชติรส เทียนดี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   19. นายทัชชานนท์ สุขมาก      พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   20. นางสาววาสนา ปัญญา      เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน                            ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
2. วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี 
3. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เพ่ือใช้ในการดำเนินงานขอให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของ สพฐ. และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

4. กำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสำเร็จ 
ของการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  

5. เสนอแนะกรอบ แนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –  
2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งกำกับ ดูแล และร่วมวางแผนการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตามแผนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรม/โครงการ  
     1. นางสาวอัจฉรา  ช่วยนุ่ม     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    ประธานกรรมการ 
     2. ว่าที่ร้อยตรี เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    รองประธานกรรมการ 
     3. นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    รองประธานกรรมการ    
     4. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
                                          ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       

/ 5. นางสาวสุนทรี.... 
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    5. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ                                กรรมการ 
                                                ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
     6. นางปาณิสรา ตุลพันธ์              นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                     กรรมการ 

              ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
     7. นางพีรดา  มาพรม                 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                            กรรมการ 
     8. นางสาวยุวณัฐ  อำลา       นิติกร ชำนาญการ              กรรมการ 
     9. นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ                     กรรมการ 
     10. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
                                               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        
     11. นางสาวโชติรส เทียนดี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     12. นางสาววาสนา ปัญญา      เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่  
1. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง 

การดำเนินการ เป้าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน หน่วยเหนือ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อันมีเป้าหมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายใน
การให้บริการ 

2. พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอ วิเคราะห์ความเสี่ยง เสนอ
แนวทาง  

การดำเนินงานเพื ่อปรับโครงการ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย กรอบแนวทาง             
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สอดรับกับบทบาทภารกิจ ความจำเป็นในการพัฒนา       
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตามกรอบงบประมาณประจำปีที่กำหนด พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรม/โครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

3.  คณะทำงานฝ่ายประสานงานและจัดทำเอกสาร    
1. นายธีรสิทธิ  สวสัดิ์            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                         คณะทำงาน  

                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทับเงิน      พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป            คณะทำงาน 
4. นายศรุต หรั่งแร่                  นักจิตวิทยาโรงเรยีน  ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        คณะทำงาน 
5. นางสาวขวัญเนตร  ดาวทอง    เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ          คณะทำงาน 
6. นางสาวโชติรส เทียนดี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ   คณะทำงานและเลขานุการ 
7. นางสาววาสนา ปัญญา      เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวปัณณ์รัศม์ ยศวัฒนะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ                 ผูช้่วยเลขานุการ 
9. นายฉัตรชัย ชวัลลักษณชัย      พนักงานขับรถยนต์                                    ผูช้่วยเลขานุการ 
10.  นายอาทิตย์  ทองภูมิ      พนักงานขับรถยนต์                             ผูช้่วยเลขานุการ 
11. นายจิราพัชร  ณ ลำปาง         พนักงานขับรถยนต์                           ผูช้่วยเลขานุการ 

/ มีหน้าที่.... 
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มีหน้าที ่จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ ประสานการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และ

จัดทำรูปเล่มพร้อมตรวจทานรายละเอียด จัดพิมพ์เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
    1. นางปาณิสรา ตุลพันธ์            นักวชิาการเงินและบัญชี ชำนาญการ               ประธานกรรมการ 

           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
   2. นางสาวจุฑาทิพย์  สารี        พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ                กรรมการ 
   3. นางสาวณัฐริตา  นาสสถิตย์   พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน              กรรมการ 
   4. นางสาวธันย์ชนก  แย้มสว่าง  เจ้าหน้าที่พัสดุ                    กรรมการ 
   5. นางทัชชา  เรือนงาม           เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ 
   6. นางสาวศรินยา  น้อยวงศ์     พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ เบิกจ่ายงบประมาณและวัสดุเพ่ือใช้ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

 ให้บุคคลที ่ได้รับการแต่งตั ้งตามคำสั ่ง ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่ได้ร ับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง บรรลุ
วัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามนโยบายป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา และบังเกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  19 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

   (นางสาวอัจฉรา  ช่วยนุ่ม) 
             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภายในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เลขที่ 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน  

ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160  โทรศัพท์ : 036-689766   โทรสาร : 036-689709 
E-mail : sesalopburi@gmail.com 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภายในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เลขที่ 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน  

ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160  โทรศัพท์ : 036-689766   โทรสาร : 036-689709 
E-mail : sesalopburi@gmail.com 
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