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 เพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๔ พัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้อง กับแนวทางพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และของโลกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๔ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้  

วิสัยทัศน ์
 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 
 ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 
 ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนรวม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร 
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม น าทีมพัฒนา ก้าวหน้าทันสมัย ใส่ใจบริการ 

เป้าประสงค ์
 ๑.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และทักาะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค  
 ๓.  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 ๔.  สถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

                       

                 ส่วนที่ ๒  
 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 



13 
 

 

13 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

 ๕.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ และความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 ๖.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
ระบบข้อมูลสระสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยสามารถน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน เพื่อสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

การด าเนินงาน  
 การด าเนินงานของส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

๑. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

   ๑.๑ น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานประราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

   ๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

   ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

๒.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
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   ๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ๑.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
    ๑.๑ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
    ๑.๒ พัฒนาระบบวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
 ๒.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
    ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนก่อนระดับระดับมัธยมศึกษา ให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
    ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
    ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
    ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Leaning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
    ๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
    ๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
    ๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา และหลักสูตรระยะ
สั้น  
    ๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ) 
    ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   ๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

Internationnal Student Assesment) 
   ๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
   ๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา : (STEM Education) 

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
   ๔.๑ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
   ๔.๒ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลโดยเน้น

ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น 
    ๑.๑Tepe Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based On 
Mission and Functional as Majors) 
    ๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
    ๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 ๒.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    ๒.๑ การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
    ๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ๑.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    ๑.๑ ส่งเสริมผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
    ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
    ๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่มีอยู่
ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
    ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

    



16 
 

 

16 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑.จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
    ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 ๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    ๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผนการน าแผนไปสู่การปฎิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    ๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อโยงและเข้าถึงได้ 
    ๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
    ๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
    ๑.๖ ยกย่องชูเกียรติสถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 ๒.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
    ๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management) รูปแบบบริหารแบบกระจายอ านาจ “สหวิทยาเขต” 
    ๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 
    ๒.๓ สร้างคามเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก 
    ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 ๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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    ๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ผลผลิต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔  มีการด าเนินงาน ๕ ผลผลิต ดังนี้  

   ๑) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
   ๒) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ๓) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
   ๔) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๕) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 


