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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

 ตามที่ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเษกษา 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 นั้น  และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการก าหนดให้มีขึ้นตาม
ประกาศในราชกิจจานุเษกษาดังกล่าว โดยอยู่ภายในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546  มีอ านวยหน้าที่จัดท านโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง 
ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริ สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกาศึกษาของสถานศึกษาของ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัย และพัฒนาการศึกษา การด าเนินงานของอนุกรรมการ คณะท างานด้านการศึกษา ประสารการ
ปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานส านักงาน
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติภารกิจ
ดังกล่าวจะบรรลุผลส าเร็จได้จะต้องมีระบบการวางแผนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนา เป็นจุดเชื่อมประสานซึ่งเป็นหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด โดยการก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  โดยใช้กระบวนการท างาน PDCA ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมคิด  
ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสทาง
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

สภำพทำงภูมิศำสตร ์

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  (กาฬสินธุ์) เป็นหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบบริหารและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั้งหมด  18 อ าเภอ ประกอบด้วย 1) อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2) อ าเภอดอนจาน 3) อ าเภอกุฉินารายณ์  4) 
อ าเภอยางตลาด   5) อ าเภอกมลาไสย 6) อ าเภอฆ้องชัย 7) อ าเภอสหัสขันธ์  8) อ าเภอสมเด็จ 9) อ าเภอ
เขาวง  10) อ าเภอนาคู  11) อ าเภอห้วยเม็ก 12) อ าเภอค าม่วง 13) อ าเภอสามชัย  14) อ าเภอท่าคันโท 
15) อ าเภอร่องค า 16) อ าเภอหนองกุงศรี 17) อ าเภอนามน และ18) อ าเภอห้วยผึ้ง  
 
 ที่ตั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ตั้งอยู่ ถนนถีนานนท์ ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 46000  เว็บไซต์ www.sesao24.go.th  
 
 อำณำเขตติดต่อกับจังหวัดกำฬสินธุ์  

       ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และ     
         จังหวัดอุดรธานี โดยมีล าน้ าปาว 

                                       และห้วยพันชาด เป็นแนวแบ่งเขต 
    ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และ  

         จังหวัดมหาสารคาม 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และ  

         จังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปันน้ า 
                                              ของเทือกเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม 

         โดยมีล าน้ าชี เป็นเส้นแบ่งเขต และ 
                                              บางส่วนติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น 

 เขตกำรปกครอง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) แบ่งการปกครองเป็น 18 อ าเภอ 
135 ต าบล  1,584 หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 151 แห่ง ประกอบด้วย 1) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  1 แห่ง  2) เทศบาลเมือง 2 แห่ง  3) เทศบาลต าบล  77 แห่ง  4) องค์การบริหารส่วนต าบล 
71 แห่ง  จ านวนประชากร 984,779 คน 

http://www.sesao24.go.th/
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อ ำนำจหน้ำทีส่ ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 24  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้  

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา    
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

               5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน  ที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
               10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 
 
 
 
                   -------       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 
 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษาในสังกัด 

คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา  

รองผู้อ านวยการ                       
สพม.24 

l 

 

รองผู้อ านวยการ                       
สพม.24 

l 

 

รองผู้อ านวยการ                       
สพม.24 

l 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริม                   
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประ
เมนผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงิน           
และสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 
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ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   ปัจจุบัน  นำยชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์    
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) นักเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ประกอบด้วย 

   1. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
    1.1 จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

ชำย หญิง รวม 

ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการ สพม.24 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ สพม.24 3 - 3 

บุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 3 6 9 

บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) 6 26 32 

ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจ า 2 1 3 

ลูกจ้างชั่วคราว 5 10 15 

รวมบุคลำกรใน สพม.24 18 43 63 

 
    1.2 จ าแนกตามกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 3 

กลุ่มอ านวยการ 13 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 

กลุ่มนโยบายและแผน 6 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 10 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 9 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 

รวมบุคลำกร 63 
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   2. ข้อมูลบุคลำกรในสถำนศึกษำ (ข้อมูล  ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) 
 
 

ประเภท ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

ชำย หญิง รวม 

ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้อ านวยการ 45 7 52 

รองผู้อ านวยการ 26 10 36 

ข้าราชการครู คร ู 728 1,221 1,949 

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) 1 1 2 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า 72 2 74 
พนักงานราชการ พนักงานราชการ 64 49 113 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ครูขั้นวิกฤต (ขาดแคลน) 9 16 25 
ครูดูแลนักเรียนฯ 1 1 2 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 4 13 17 
ครูวิทย์-คณิต - 4 4 
โครงการพระราชด าริ - 1 1 
Lab Boy - 2 2 
ครูธุรการโรงเรียน 7 25 32 
นักการภารโรง 10 - 10 

รวมบุคลำกรในสถำนศึกษำ 967 1,352 2,319 

  

  3. ข้อมูลขนำดโรงเรียนในสังกัด  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) 
 

ประเภท/ขนำด จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน(โรงเรียน) 

   ขนาดที่ 1  
   โรงเรียนขนาดเล็ก 

1 - 499  คน 37 

   ขนาดที่ 2  
   โรงเรียนขนาดกลาง 

500 – 1,499 คน 12 

   ขนาดที่ 3 
   โรงเรียนขนาดใหญ่ 

1,500 – 2,499 คน 4 

   ขนาดที่ 4 
  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

2,500 คน ขึ้นไป 2 

รวม 55 
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 4. ข้อมูลสถำนศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ โทรศัพท์ โทรสาร 
ระยะทาง

จากสพม.24 
(กม.) 

1 กมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย 043-899037 043-899470 20.1 

2 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์ 

คุ้มเก่า เขาวง 043-859127 043-859428 83.6 

3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-811278 043-811278 6.1 

4 กุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์ 043-851366 043-851739 71.5 

5 แก่งนาจารย์พิทยาคม นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-896001 - 13.5 

6 แก้วเสด็จพิทยาคม หนองแวง สมเด็จ 043-862250 - 30.6 

7 เขาพระนอนวิทยาคม เขาพระนอน ยางตลาด 043-813895 043-813895 40.0 

8 เขาวงพิทยาคาร คุ้มเก่า เขาวง 043-859085 043-859043 84.5 

9 ค าเจริญวิทยาคม ค าใหญ่ ห้วยเม็ก 043-125128 - 67 

10 ค าม่วง ทุ่งคลอง ค าม่วง 043-879050 043-879335 72.8 

11 โคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย 043-801133 043-873510 34.0 

12 ฆ้องชัยวิทยาคม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย 043-131049 043-131049 36.1 

13 จ าปาหลวงวิทยาคม นาจ าปา ดอนจาน 043-801134 043-840239 24.2 

14 ดงกลางพัฒนศึกษา ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท 081-0609222 - 68.8 

15 ดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน 043-120599 043-120599 19.8 

16 ดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย 043-815464 043-815464 29.4 

17 ไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย 043-131620 043-131621 33.4 

18 ท่าคันโทวิทยาคาร ท่าคันโท ท่าคันโท 043-877036 043-877181 81.3 

19 ธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย 043-830296 043-830296 26.2 

20 นาไคร้พิทยาสรรพ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ 043-852002 043-852002 87.0 

21 นามนพิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน 043-867046 043-867299 37.7 

22 นามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-814019 - 29.1 

23 
พระเทพญาณวิศิษฎิ์         
อุดมวิทย์ 

นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 043-834277 - 57.6 

24 โนนค าวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ 043-890051 - 73.6 

25 โนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ 043-890313 043-894023 59.0 

26 โนนสูงพิทยาคม โนนสูง ยางตลาด 043-124639 0431-24640 45.3 

27 
บ่อแก้วพระเทพญาณ
วิศิษฎิ์พัฒนา 

บ่อแก้ว นาคู 043-801018 043-834277 84.9 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ โทรศัพท์ โทรสาร 
ระยะทาง

จากสพม.24 
(กม.) 

28 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ แซงบาดาล สมเด็จ 043-895012 043-814034 59.9 

29 
บ้านนาคูพัฒนา 
   “กรป.กลางอุปถัมภ์” 

นาคู นาคู 043-126618 043-840237 74.4 

30 ประชารัฐพัฒนศึกษา หมูม่น สมเด็จ 043-127105 - 45.8 

31 ผาเสวยรังสรรค์ ผาเสวย สมเด็จ 043-801-402 - 43.1 

32 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ สงเปลือย เขาวง 043-890340 - 83.1 

33 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย 043-854155 043-854156 30.9 

34 มหาไชยพิทยาคม มหาไชย สมเด็จ 043-127532 - 47.0 

35 มอสวนขงิพิทยาสรรพ์ สงเปลือย นามน 043-602009 043-890105 38.0 

36 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ดงมูล หนองกุงศรี 043-814304 - 54.5 

37 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-811678 043-815071 6.5 

38 เมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ 043-815802 043-899470 6.5 

39 ยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด ยางตลาด 043-891378 043-891540 26.3 

40 ร่องค า ร่องค า ร่องค า 043-897030 043-897295 44.3 

41 วังมนวิทยาคาร หัวงัว ยางตลาด 043-891233 - 22.3 

42 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม ค าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก 043-801104 043-801104 52.2 

43 สมเด็จพิทยาคม สมเด็จ สมเด็จ 043-861137 043-861137 35.6 

44 สหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ 043-871100 043-871028 31.5 

45 สามขาสว่างวิทย์ สามขา กุฉินารายณ์ 043-840231 043-814049 56.8 

46 สามชัย ส าราญ สามชัย 043-818138 043-818138 72.3 

47 หนองกุงศรีวิทยาคาร หนองกุงศรี หนองกุงศรี 043-881026 043-881026 59.8 

48 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ ์ หนองบัว หนองกุงศรี 043-894220 043-894220 48.7 

49 หนองสอพิทยาคม ล าปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884033 043-884032 18.8 

50 ห้วยผึ้งพิทยา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 043-869036 043-869174 53.3 

51 ห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 043-889016 043-889016 54.9 

52 หัวหินวัฒนาลัย หัวหิน ห้วยเม็ก 043-813550 - 43.6 

53 เหล่ากลางวิทยาคม เหล่ากลาง ฆ้องชัย 043-840114 043-840114 35.4 

54 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043-121027 043-121027 21.0 

55 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-811271 043-812523 6.5 
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 5. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
            (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 
 
 

  5.1 จ ำแนกรำยช้ันเรียน เพศ ห้อง 
 

ที ่ ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม ห้อง 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3,060 3,230 6,290 189 

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2,832 3,225 6,057 188 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2,718 3,036 5,754 183 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 8,610 9,491 18,101 560 

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,961 2,990 4,951 171 

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2,072 3,078 5,150 178 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2,022 3,136 5,158 175 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 6,055 9,204 15,259 524 

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 - - - - 

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 - - - - 

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 4 18 22 1 

รวมระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 4 18 22 1 

รวมทั้งหมด 14,669 18,713 33,382 1,085 
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   5.2 จ ำแนกรำยโรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน รวม

นักเรียน
ทั้งหมด 

รวม
ห้องเรียน
ทั้งหมด ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. 

1 กมลาไสย    1,212         976           -         2,188  60 
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ ์      238         263           -           501  23 
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์    1,978       1,743           -         3,721  90 
4 กุฉินารายณ์      675         469           -         1,144  38 
5 แก่งนาจารย์พิทยาคม        66           28           -             94  6 
6 แก้วเสด็จพิทยาคม        82         102           -           184  6 
7 เขาพระนอนวิทยาคม        93           66           -           159  6 
8 เขาวงพิทยาคาร      487         470           -           957  27 
9 ค าเจริญวิทยาคม        22           34           -             56  6 
10 ค าม่วง      632         670           -         1,302  35 
11 โคกศรีเมือง        59           57           -           116  8 
12 ฆ้องชัยวิทยาคม        79           41           -           120  6 
13 จ าปาหลวงวิทยาคม        99           70           -           169  12 
14 ดงกลางพัฒนศึกษา        20           21           -             41  6 
15 ดอนจานวิทยาคม      247         185           -           432  17 
16 ดอนไทรงามพิทยาคม      162         107           -           269  12 
17 ไตรรัตนวิทยาคม      121           87           -           208  12 
18 ท่าคันโทวิทยาคาร      404         518           -           922  28 
19 ธัญญาพัฒนวิทย์        51           22           -             73  6 
20 นาไคร้พิทยาสรรพ์      155         174           -           329  13 
21 นามนพิทยาคม      236         124           -           360  18 
22 นามะเขือพัฒนศึกษา      107           50           -           157  8 
23 นิคมหนองแก้วญาณเวที        59           38           -             97  6 
24 โนนค าวิทยา      109         103           -           212  12 
25 โนนศิลาพิทยาคม      123         118           -           241  12 
26 โนนสูงพิทยาคม      118           63           -           181  11 
27 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา        60           59           -           119  6 
28 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์        64           47           -           111  6 
29 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์'      437         391           -           828  24 
30 ประชารัฐพัฒนศึกษา        73           63           -           136  6 
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ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน รวม

นักเรียน
ทั้งหมด 

รวม
ห้องเรียน
ทั้งหมด ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. 

31 ผาเสวยรังสรรค์        68           78           -           146  6 
32 พุทโธภาวนาประชาสรรค์        46           56           -           102  6 
33 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร      125         105           -           230  11 
34 มหาไชยพิทยาคม      122           57           -           179  9 
35 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์        94           71           -           165  6 
36 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์      108           66           -           174  9 
37 เมืองกาฬสินธุ์    1,070         441           -        1,511  41 
38 เมืองเหนือวิทยาคม      105           32           -           137  7 
39 ยางตลาดวิทยาคาร      777         719           -         1,496  48 
40 ร่องค า    1,093       1,000           -         2,093  56 
41 วังมนวิทยาคาร        32           41           -             73  6 
42 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม        58           52           -           110  6 
43 สมเด็จพิทยาคม    1,383       1,083           -         2,466  66 
44 สหัสขันธ์ศึกษา      623         394           -         1,017  32 
45 สามขาสว่างวิทย์      142         113           -           255  12 
46 สามชัย      461         342           -           803  27 
47 หนองกุงศรีวิทยาคาร      549         660           -        1,209  33 
48 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์        61           42           -           103  6 
49 หนองสอพิทยาคม        96           54           -           150  7 
50 ห้วยผึ้งพิทยา      336         334           -           670  27 
51 ห้วยเม็กวิทยาคม      425         558         22       1,005  31 
52 หัวหินวัฒนาลัย        87           90           -           177  6 
53 เหล่ากลางวิทยาคม      131         123           -           254  12 
54 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์        91           67           -           158  8 
55 อนุกูลนารี    1,750       1,522           -         3,272  81 

รวมทั้งหมด 18,101 15,259 22 33,382 1,085 
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ผลกำรด ำเนินงำน  

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้ด าเนินการ
ตามภารกิจและบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 

  1. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างเข้ม รวมทั้งมีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้เร่งพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการพัฒนา
หลักสูตรอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้  
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557-2559                   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสำระวิชำ 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลต่ำง 

ปี 2558-2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

   ภาษาไทย 34.14 42.32 45.11 2.79 

   สังคมศึกษำ 44.84 44.63 48.19 3.56 

   ภำษำอังกฤษ 25.90 27.92 29.14 1.22 

   คณิตศำสตร์ 27.02 29.59 27.82 - 1.77 

   วิทยำศำสตร์ 36.55 36.20 33.91 - 2.29 

รวม 33.69 36.13 36.83 0.70 
 
 จากตาราง  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2557-2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย รวมทั้ง 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557-
2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น แต่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ลดลง 
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แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

                          ปีการศึกษา 2557-2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตาม 
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557-2559                   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลต่าง 

ปี 2558-2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

   ภาษาไทย 46.59 44.55 46.88 2.33 

   สังคมศึกษา 33.53 37.39 33.20 - 4.19 

   ภาษาอังกฤษ 19.19 20.30 23.18 2.88 

   คณิตศาสตร์ 17.75 22.49 20.77 - 1.72 

   วิทยาศาสตร์ 30.24 31.52 29.51 - 2.01 

รวม 29.46 31.25 30.71 - 0.54 
 

  จากตาราง  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2557-2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาตามล าดับ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2557-2559 พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น แต่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ลดลง 
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แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

                          ปีการศึกษา 2557-2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 2. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคน ทุกกลุ่ม ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 ได้รับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และมีคุณภาพ โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
โอกาส ให้ผู้เรียนเรียน ดังนี้ 
 - การติดตาม ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน และการใช้เทคโนโลยีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าให้ลดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล การติดตาม และการประสานงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว  เป็นผลให้สามารถลดอัตรา
การออกกลางคันของนักเรียน ในปีการศึกษา 2559 ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 -  ด าเนินการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปฏิบัติตนได้ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเป็นผู้มีความรู้ ภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันไม่พึงประสงค์ ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยผ่านกระบวนการฐานการจัดการเรียนรู้ 
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 - ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส ขาดแคลน ได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
เช่น ได้รับบ้านหลังใหม่ตามโครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับโอกาสมีบ้านหลัง
ใหม่ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสและการช่วยเหลือมีชีวิตที่ดีข้ึน 
 -  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนเรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นตามความสามารถ ถนัด และสนใจของแต่ละบุคคล 
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 3. ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ได้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอ านาจโดยให้มีผู้รับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถ และความถนัด บนหลักธรรมาภิบาล          
ผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  มีดังนี ้
 1. ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าคะแนนมิติภายนอก 4.41855 และค่าคะแนนมิติภายใน 4.37143 เฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.40777  
 2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (ARS: Action Plan System) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ทั้ง 4 กลยุทธ์ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.07936 
 3. การบริหารและการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(ค่าคะแนนเท่ากับ 80.09) 
 4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อยู่ในระดับคุณภาพการด าเนินงาน ระดับสูงมาก 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
ในการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

 เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่
น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 สังคมมีความปรองดอง สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานท า และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายไดสู้ง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น 
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน การท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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 3. ความยั่งยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม           
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน        
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงาน ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
   1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่งคงทางการเมือง ขจัดคอร์รับชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   3. การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
   5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรกรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  4. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง 
   3. การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
   1. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือยต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  1. การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลกรภาครัฐ 
  4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก 

  “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การ
หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนไทยในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียม
ความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐ ที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส
และผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุม
และทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุด 
และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของ
คนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความชื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพิจารณา 
  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคน
ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตการพัฒนา
ในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมี
ทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวันมีทักษะความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
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2. พัฒนาศักยภาพคน ให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
 ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 

  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
 ตัวชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 ตัวชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 ต่อปี 

  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
 ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 3.2 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85   

แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  
  - ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย 
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน และให้
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต 
  -  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
 2. พัฒนาศักยภาพคน ให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
  -  ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนา
หลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการ และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผน และการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการ
ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมือ
อาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ท่ีมีรูปแบบที่หลากหลาย 
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  -  พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  -  ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ และ
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
  -  ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และ
สามารถกระตุ้นการเรียนของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
  -  พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้ง
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
  -  ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบกลางขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วม
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
  -  ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน  และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การ
พัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 70 
  -  จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ และใช้มาตรการทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
 4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  -  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   1) ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
และระกว่างพ้ืนที่ 
   2) ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาค
ลดลง 
  -  ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่าสงกาย การดูแล
นักเรียนอยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ โดย
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา 
เพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ซึ่งได้ก าหนด
สาระส าคัญ 5 ประการ  ได้แก่ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 2) ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา (Equity) 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) 4) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และ 5) ตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต            
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และ

เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานยกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพิ่มผลิต
ภาพของก าลังแรงงาน (Productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้
ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบท 
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ 
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 
ประเทศลดลง 

 เป้าหมาย 
   1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
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   2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างถั่งถึง (Access) มี

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงกาประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น 

4) ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
   1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                   
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
   3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                         
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการ การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                      
มีเป้าหมายดังนี้  
   5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 



 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  

25 

4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน  และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
 5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
 6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
 7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
 8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
 9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
 10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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5. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือ
เป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด  
 2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ภายใต้วิสัยทัศน ์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 
 (1) ความมั่นคง 
 (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส  และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนิน 
การสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
 4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น
รูปธรรม 
 4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 4.1 ด้านความม่ันคง 

  แนวทางหลัก  
  4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

 -  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 -  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดอง และสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
 4.1.2 การบริหารจัดการ 
  -  การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
  -  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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 4.2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
 - ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานอาชีวศึกษา  โดยจัดท า Echo 
English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
 -  พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ จะด าเนินการเป็น
กลุ่มเล็ก โดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 - ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
 -  พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน 
 4.2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม ่
 4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 แนวทางหลัก 
 4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 - การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับ อบ.1 – อบ.3 (เด็กอายุ 3-5 ปี) 
และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษา และผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
 2) หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก 
 - การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถี
พุทธและโครงการยุวทูตความดี 
 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
 - การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
 1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม คือ วิชาภูมิศาสตร์ ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน
ให้เด็กอนุบาลฟัง และการปรับปรุงห้องสมุด 
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 4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับ
ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
 - การวัดและประเมินผล 
 1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
 2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
 3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะ 
ท างานออกข้อสอบ 
  4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 - การสรรหาครู 
 1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
 2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
  - ปรับเกณฑก์ารประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
  - การพัฒนาครู การอบรมครู 
 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
 2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 4.4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
 4.4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา องค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ 
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความ เท่า
เทียม ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
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 4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   4.5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 
   4.5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : 
ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   4.5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

 4.6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
 แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     4.6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 
  4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  4.6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
  4.6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้น
เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวง และระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  (พ.ศ. 2561-2564) 

วิสัยทัศน์ 
กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว และลงทุน  

พันธกิจ   
 1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการ
พัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 
 2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิต 
การแปรรูปและการส่งออก เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรม เชิง
สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
 4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่า
อาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี” 
 5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคง/ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ 90 

ของจ านวนตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์การพัฒนา  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและ
น่าลงทุน 

    1) เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

    2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1)  จ านวนถนนที่เชื่อมโยง การค้า การขนส่ง ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา (5 สาย ต่อปี) 
(2) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการ และ       

การดูแล (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
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(3) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(4) ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง (ร้อยละ 80) 
(5) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(6) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย” (ร้อยละ 100 ต่อปี) 
(7) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(8) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2 ต่อปี) 

    3) กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ า เพือ่สนับสนุน 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
(2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส ตามกรอบ

กิจกรรม 3 ดี (คนด ีรายได้ดี สุขภาพดี) 
(3) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ การเพิ่มพื้นที่     

สีเขียวและการบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
(4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 วิสัยทัศน์ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 
 พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม         
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 ยุทธศาสตร ์

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   ตัวช้ีวัดหลัก 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ แต่ละประเภท มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที ่

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง 
 1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน       
การทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 แนวทาง 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 แนวทาง 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่         
เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมม่ันคง ยั่งยืน 
เขตพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
   5. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
  6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  

7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสื่อสาร  

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมนิผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอา่นออก เขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 
10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 
11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง ตาม

สภาพความต้องการและบรบิทของแต่ละพื้นที่ 
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 มากกว่าปีการศึกษาที่ผา่นมา 
13. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม

ความพร้อมในการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ PISA 

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัด และประเมินผลที่เหมาะสม 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และน า 
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น 
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
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 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ           
สิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา และหลักสูตร
ระยะสั้น 
 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา : STEM Education) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

             4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  14. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
  15. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขต พื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรปูแบบ 
ที่หลากหลาย  
 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personals Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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 นโยบายที ่4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
  16. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
เพ่ิมข้ึน 
  17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส        
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน  
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
   18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน      
การจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
   19. อัตราออกกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เกินร้อยละ 0.1 
   20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา 
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
 2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค 
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 (กำฬสินธุ์) ไดศ้ึกษำวิเครำะห์ถึงสภำพ
ปัญหำ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ใน
เชิงบวกและเชิงลบ โดยกำรพิจำรณำจำกสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก เป็นกำร
พิจำรณำจุดแข็งและจุดอ่อนของสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และกำรพิจำรณำโอกำสและอุปสรรคจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. นโยบำยขององค์กรมีควำมชัดเจน ส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 

2. กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ เนื่องจำก          
มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงและบทบำทหน้ำที่ชัดเจน 

3. วัฒนธรรมองค์มีควำมรักและควำมสำมัคคี        
ท ำให้เกิดกำรประสินงำนที่ดี 

4. โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรโดยองค์คณะบุคคล 
ส่งผลต่อควำมเป็นธรรมของบุคลำกร 

5. มีกฎเกณฑ์และข้อก ำหนดจำกกำรมีส่วนร่วม    
ท ำให้เกิดควำมร่วมมือ 

1.  กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลขำดควำม
ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุม 

2. นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจมีข้อจ ำกัดกำร
ปฏิบัติในบำงภำรกิจ 

3. นโยบำยที่ก ำหนดจำกส่วนกลำง โครงกำร 
กิจกรรม ยังไม่เป็นไปตำมสภำพปัญหำและ 
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. ด้านผลผลิตและบริการ (Product and service : S2) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ  
2. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีค่อนข้ำงหลำกหลำย 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. กำรประกันโอกำสทำงกำรศึกษำกับประชำกรวัย

เรียนได้อย่ำงเสมอภำคและทั่วถงึ 
4. กำรนิเทศกำรศึกษำ ส่งผลต่อระดับคุณภำพและ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู ้
5. โรงเรียนจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 

1. กำรใช้บริกำรบำงส่วนมีข้อจ ำกัดและมีควำม
ล่ำชำ้ 

2. กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี 
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3. ด้านบุคลากร (Man : M1) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. ข้ำรำชกำรครูส่วนใหญ่เอำใจใส่กำรสอนและ
ดูแลนักเรียน 

2. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
หลำกหลำยส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
อย่ำงรำบรื่น 

3. บุคลกรในสังกัดได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4. บุคลำกรส่วนใหญ่มีวุฒิกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีและปริญญำโทเพิ่มข้ึน สำมำรถ 
ส่งเสริมให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพ 

5. บุคลำกรในสังกัดได้รับกำรพัฒนำ               
เพ่ิมวิทยฐำนะในระดับสูงขึ้น 

6. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญและเอำใจใส่
ในกำรพัฒนำบุคลกรเป็นอย่ำงดี ท ำให้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน บรรลุวัตถุประสงค์
ของทำงรำชกำร 

1. โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขำดบุคลำกรจ ำนวนมำก 
2. บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
3. กำรพัฒนำครู ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ

สถำนศึกษำ 
4. ครูมีภำระงำนนอกจำกกำรสอนมำกเกินไป 
 

4. ด้านการเงินและงบประมาณ (Money : M2) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. กำรบริหำรงบประมำณโดยกำรมีส่วนร่วมท ำ
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน 

2. กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณท ำ
ให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติและเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ 

3. กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรบริหำร
งบประมำณมีประสิทธิภำพ ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

  4. สถำนศึกษำมีกำรระดมทุนจำกทุกภำคส่วน          
ในกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 

 

1. กำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมภำรกิจ กลยุทธ์   
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2. กำรจัดสรรงบประมำณบำงรำยกำรไม่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของโรงเรียน 
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3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์  (Material : M3) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง มีกำรมอบอ ำนำจ                 
ให้หน่วยงำนระดบัปฏบิัติงำนชดัเชน และ
เหมำะสม ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพ 

2. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง มีกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

1.  วัสดุ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอในกำรน ำมำใช้ต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

 
 

3. ด้านการบริหารจัดการ  (Management : M4) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์ 

2. มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ 
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง 
4. มีกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม มีกำรท ำงำน

เป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

 

1.  ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศมีควำม               
ซ้ ำซ้อน 

 
 

 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture = S) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. มีสถำนศึกษำทุกระดับ เกสำมำรถเข้ำศึกษำได้
อย่ำงต่อเนื่องจนประกอบอำชีพได้ 

2. มีแหล่งเรียนรู้มำก สำมำรถให้กำรสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี 

3. ประชำชน ผู้เกี่ยวข้อง และองค์กรภำยนอก 
ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ และ
ทุนกำรศึกษำ 

4. ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น
สำมำรถน ำมำใช้เรียนรู้และอนุรักษ์ 

 

1. ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนใน
โรงเรียนเมือง ท ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนเงิน
งบประมำณ ครู และสถำนที่ในโรงเรียนขนำดเล็ก 
2. ผู้ปกครองมีเวลำให้กับบุตรหลำนน้อย ก่อให้เกิด
ปัญหำครอบครัว 
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2. ด้านเทคโนโลยี (Technological = T) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีโอกำสพัฒนำ
ตนเอง และจัดกำรเรียนรู้ 

2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียน
มีโอกำสเรียนรู้เท่ำทันสังคมโลก 

3. แหล่งเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยี มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ สำมำรถจัดกำรศึกษำได้
หลำกหลำย 

4. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. เทคโนโลยีด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ มีผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม
ของเด็ก และพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่
เหมำะสม 

2. ระบบโปรแกรมสำรสนเทศ เปลี่ยนแปลงบ่อย
สิ้นเปลืองงบประมำณ 

 
3. ด้านเศรษฐกิจ  (Economic = E) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. สภำวะเศรษฐกิจ และรำยได้ต่อหัวของ
ประชำกรต่อครัวเรือน สำมำรถส่งเสริม         
ให้ผู้เรียนเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำได้ 

 

1. ประชำกรบำงส่วนมีรำยได้ต่ ำ เนื่องจำกกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกร หรือรับจ้ำง 
2. รำยได้ของประชำกรข้ึนอยู่กับรำคำพืชผล        
ทำงกำรเกษตร 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal = P) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. มีกฎหมำยกำรกระจำยอ ำนำจให้ควำมส ำคัญ
กับกำรจัดกำรศึกษำ ท ำให้ท้องถิ่นจัด
กำรศึกษำได้ตำมควำมต้องกำรและทั่วถึง 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับ
กำรจัดกำรศึกษำ โดยให้กำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ 

1. กฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับซ้ ำซ้อน 
ยำกแก่กำรปฏิบัติ ก่อให้เกิดปัญหำกำร
บริหำรงำนระหว่ำงองค์กร 

2. นโยบำยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กำร
จัดกำรด้ำนกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(SWOT)  

จุดแข็ง S-Strengths จุดอ่อน W - Weakmesses 

S1. มีแผนงำนและโครงสร้ำงกำรบริหำรที่ชัดเจน   
S2. มีเครือข่ำยสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง   
S3. มีเครือข่ำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ   
S4. มีเครือข่ำยในกำรบริหำรงำน ติดต่อสื่อสำร 

  อย่ำงครองคลุม 
S5. มีระบบเครือข่ำย  ICT   
S6. เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคม 
S7. มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 
S8. มีเครือข่ำยกำรส่งเสริม  กำรจัดกำรศึกษำ ใน

พ้ืนที่  เช่น มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
S9. มีระบบกำรติดตำมท่ีเข้มแข็ง กำรปฏิบัติงำน 

   สำมำรถตรวจสอบได้ 
S10. เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับ และมี

เครือข่ำยในกำรบริกำรสังคมอย่ำงครอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W1. บุคลำกรไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้น และกลุ่มสำระ 
W2. ครูบำงส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนกำร 

    จัดกำรเรียนกำรสอน  
W3. ครูบำงส่วนยังขำดกำรเรียนรู้ในด้ำนของเทคโนโลยี 

   และยังไม่ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ 
   เข้ำกับยุคปัจจุบัน 

W4. วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนไม่เพียงพอ 
   และไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร   

W5. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะไม่เพียงพอ  
W6. มีอำคำรสถำนที่ส ำนักงำนพร้อมแต่งบประมำณ 

    ปรับปรุงซ่อมแซมยังไม่เพียงพอ 
W7. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ 
W8. มีโรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวนมำก 
W9. เครือข่ำยกำรเรียนรู้ขำดประสิทธิภำพ 
W10. ปัจจัยกำรบริหำรไม่สอดคล้องกับนโยบำย 
        ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติ 
W11. นักเรียนขำดทักษะชีวิตและควำมรับผิดชอบ 

     ต่อตนเอง 
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โอกาส O - Opportunities อุปสรรค T - Threats 

O1. ค่ำนิยมของผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน 
O2. มีนโยบำยที่ส่งเสริมสนับสนุนสร้ำงโอกำสให้ 
     ผู้เรียนเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
O3. มีระบบเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 

   ครอบคลุมทุกพ้ืนทีง่่ำยต่อกำรเข้ำถึงและใช้บริกำร 
O4. ชุมชนและองค์กรภำยนอกให้กำรสนับสนุนในกำร 

   ระดมทรัพยำกรทุกภำคส่วน 
O5. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น (ธรรมชำติ 

   ประวัติศำสตร์) 
O6. สังคมมีควำมเอ้ืออำทร ประนีประนอมสูง 
O7. มีแหล่งน้ ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรท ำให้ท ำกำรเกษตร 
     ได้ตลอดทั้งปี 
O8. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
O9. มีกำรรวมกลุ่ม/กำรจ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ 
O10. มีกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน และ

ประชำชนเคำรพ และปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
O11. ภูมิศำสตร์พ้ืนที่ เอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกำรเรียน 

    และกำรบริหำรจัดกำร 
 

T1. รำยได้ของประชำกรในท้องถิ่นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่
กับควำมผันผวนของรำคำสินค้ำทำงกำรเกษตร 

T2. กำรเคลื่อนยำยถิ่นฐำนของผู้ปกครอง  ไปท ำงำน 
 ต่ำงถ่ินเนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจ/ค่ำครองชีพสูงขึ้น 

T3. ปัญหำสังคม/อบำยมุข/สื่อไม่สร้ำงสรรค์/กำร  
  กระจำยของสำรเสพติด และสภำพแวดล้อม         

ที่ไม่เอ้ือต่อกำรเรียน 
T4. กำรบริโภคนิยม  ค่ำนิยมไม่สอดคล้องกับ  

 วัฒนธรรม/กระแสค่ำนิยมต่ำงชำติท ำให้นักเรียน 
 ขำดจิตส ำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

T5. ประชำชนผู้รับบริกำรยังขำดควำมรู้ทักษะใน 
ด้ำนเทคโนโลยีท ำให้กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในทำง     
ที่ผิดไม่เหมำะสมและ ยังขำดกำรควบคุม 

T6. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย 
   ขำดควำมต่อเนื่อง 
T7. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ มีกำร 

 เปลี่ยนแปลงบ่อย 
T8. ภำษำท่ีใช้ในกำรสื่อสำรมีควำมหลำกหลำย 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 (กำฬสินธุ์) ได้น ำนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำ
วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรทีม่ีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ  
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
  3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และ
เสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ   
 

เป้าประสงค์ 
  1. น ักเร ียนระด ับมัธยมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพ และ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและ 
เสมอภำค   

 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

 4. สถำนศ ึกษำในสังกัดมีประสิทธิภำพ และเป  นกลไกข ับเคลื่อนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่คุณภำพระด ับมำตรฐำนสำกล 

 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำย
กำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ  
  6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 และสถำนศึกษำในสังกัดพัฒนำสื่อ
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 และสถำนศึกษำในสังกัด มีงำนวิจัยที่
สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ค่านิยมองค์กร 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์  คิดคู่คุณธรรม  น ำทีมพัฒนำ  ก้ำวหน้ำทันสมัย  ใส่ใจบริกำร 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
5. จัดกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ที่ 1 น ักเร ียนระด ับมัธยมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัย                  

อย่ำงมีคุณภำพ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำร
ทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
 2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และ
ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึงมี
คุณภำพและ เสมอภำค   
 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับ
หลักสูตรกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม 
 1.1 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศ
คู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
 1.2 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ 
ผู้เรียนเต มตำมศักยภำพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
 2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 
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 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  เน้นทักษะ
กระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ 
 2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ           
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต มศักยภำพ 
 2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ และหลักสูตร
ระยะสั้น 
 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 
 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
อย่ำงเข้มแข งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
 3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 
 3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต มศึกษำ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education:STEM Education) เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด และ   
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรม 
กำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ      
ในรูปแบบที่หลำกหลำย  
 1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทั้งระบบ 
เชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 2.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนเกี่ยวข้อง
ในกำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ กำรสร้ำง แรงจูงใจ
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึงมี

คุณภำพและ เสมอภำค   
 เป้าประสงค์ที่ 4 สถำนศ ึกษำในสังกัดมีประสิทธิภำพ และเป  นกลไกข ับเคลื่อนกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระด ับมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
 1.2 สร้ำงควำมเข้มแข งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด กด้อยโอกำส          
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด กไร้สัญชำติ เด กพลัดถิ่น เด กต่ำงด้ำว เด กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง
เช่น กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 4 สถำนศ ึกษำในสังกัดมีประสิทธิภำพ และเป  นกลไกข ับเคลื่อนกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระด ับมำตรฐำนสำกล 
 เป้าประสงค์ที่ 5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำ
กำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำย
อ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำ
กำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำย
อ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ  
 เป้าประสงค์ที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 และสถำนศึกษำในสังกัด
พัฒนำสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป้าประสงค์ที่ 7 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 และสถำนศึกษำในสังกัด          
มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
 1.4 สร้ำงควำมเข้มแข ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU) โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬำ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข ง 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในสังกัดโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base Management) 
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “สหวิทยำเขต”   
 2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
 2.3 สร้ำงควำมเข้มแข งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ สหวิทยำเขต เครือข่ำยโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล ก 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย 
 ผลผลิต 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มีกำรด ำเนินงำน 5 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
2. ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3. เด กพิกำรได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ 
4. เด กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
5. ผู้ที่มีควำมสำมำรพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
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4.1 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายการพัฒนา 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 

1. เสริมสร้างความมั่งคงของสถาบัน
หลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการ บูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน การจัด
กระบวนการ เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ/กลุ่มส่งเสริม      

การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของสถานศึกษา ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ/กลุ่มส่งเสริม      

การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ   
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร และ
กระบวน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นพลเมือง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วยนับ ข้อมูล 

ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 

2. ปลูกฝังผู้เรียน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

4. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 

ร้อยละ 75 80 85 90 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศกึษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูล     
ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 

    1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

1. ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับหลักสูตรตามความจ าเป็น และความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

3. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
4. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนอย่างน้อย  1 ภาษา 

ร้อยละ 80 80 85 90 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

5. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.  พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม     
รักการอ่าน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

7. ผู้เรียนชั้น ม. 3 และ ม.6  มีคะแนน   O-Net ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละ  กลุ่มสาระมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
8. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะ การคิด วิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และ คิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ/กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
 

52 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศกึษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูล     
ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 

 9. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

10. ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

11. ร้อยละของสถานศึกษา  ผลิต จัดหาและใช้สื่อ
การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

12. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

13. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ/กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา 

14. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ/กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศกึษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูล     
ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 

3. สร้างขีดความสามารถ         
ในการแข่งขัน 

15. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

16. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

17. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท า
วิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาการจัดการศึกษา 

18 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับ มีผลงานวิจัย
และน าผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

ร้อยละ 80 80 90 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

19. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
วิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมวีัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูล     
ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 

1.พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้สามารถ 
จัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพในรูปแบบ 
ทีห่ลากหลาย 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การพัฒนาผ่าน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 

ร้อยละ 80 80 90 95 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

ร้อยละ 80 80 90 95 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ        
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. ร้อยละของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา        
มีแผนอัตราก าลังในการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
ตรงความต้องการของสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. ร้อยละของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา            
มีระบบการประเมิน และการพัฒนาครูผู้ช่วย 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ เสมอภาค   

เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศึกษาในสังกัดมปีระสิทธภิาพและเปน็กลไกขับเคลื่อนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูล       
ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน 
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน
ได้รับการศึกษา  และโอกาสในการเข้ารับบริการ         
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

ร้อยละ 90 90 95 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

6. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

7. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศ ึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป ็นกลไกข ับเคลื่อนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระด ับมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูล     
ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 

1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี           
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด มีเครือข่าย ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย         
1 เครือข่ายขึ้นไป 

 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

เป้าประสงค์ที่ 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล      
ปีฐาน 
2560 

เป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 
1. พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ให้มีประสทิธิภาพ 

1. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
และสถานศึกษาในสังกัด  ใช้จ่ายงบประมาณ        
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 80 90 95 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

เป้าประสงค์ที่ 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 
 4. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาการจัด

การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
ร้อยละ 80 80 90 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม  

ประเมินผลฯ 
5. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

ร้อยละ 80 80 90 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
ประเมินผลฯ 

6. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน 
ศึกษาในสังกัดมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษา
องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน เชิงประจักษ ์

      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. สร้างความเข้มแข็ง     
ในการบริหารจัดการ          
แบบมีส่วนร่วม 

7. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแผนบูรณาการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

9. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดมีเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

ร้อยละ 80 90 95 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

10. ร้อยละของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
ประเมินผลฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

เป้าประสงค์ที่ 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูล     
ปีฐาน 
2560 

ค่าเป้าหมาย 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  

2561 2562 2563 2564 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

11. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใน สร้างความตระหนัก ใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
ประเมินผลฯ 

12. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการประสาน
ข้อมูลกับสถาบนั หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
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4.2 โครงการ/งบประมาณ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง เพื่อความม่ันคง 

400,000 500,000 500,000 500,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล/ส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล/ส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 100,000 300,000 400,000 500,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

400,000 500,000 500,000 500,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการค่ายทักษะชีวิต  500,000 500,000 500,000 500,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

โครงการสถานศึกษาสีขาวต้านยาเสพติด 100,000 300,000 400,000 500,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียน  
เพื่อการสื่อสารกับชาวตา่งชาตไิด้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 150,000 150,000 150,000 150,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาโดยใช้
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ เน้น
สมรรถนะทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

60,000 70,000 80,000 100,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนด้านรา่งกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสตปิัญญาที่เหมาะสมกับวัย 

250,000 250,000 250,000 250,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย 

80,000 80,000 80,000 80,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน            
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา           
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลข้อมูลย้อนกลับที่สามารถสะท้อน
คุณภาพนักเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
และการบริหารแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลายอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม 

500,000 500,000 500,000 500,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล/กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการส่งเสริมการน าผลการประเมินผู้เรียน   
ทุกระดับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(O-NET , Pre O-NET , PISA , ข้อสอบกลาง) 

250,000 250,000 250,000 250,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมิน
นานาชาติ 

250,000 250,000 250,000 250,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา         
สู่ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 

250,000 250,000 250,000 250,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย        
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการ   
จัดการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลฯ 

โครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัยในชั้นเรียน

และน าผลการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- สถานศึกษาท าวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถานศึกษา 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าวิจัยเพื่อพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

โครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้        
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจดัการเรียนรู้เต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

300,000 500,000 500,000 500,000 บริหารงานบุคคล 

โครงการการพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพฒันาองค์ความรู้ที่เน้นจัดการเรียนรู้ที่
มีทักษะกระบวนการคิด  ประกอบด้วย 
-  จัดอบรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพฒันาองค์ความรู้ ที่เน้นจัดการเรียนรู้ที่
มีทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร บูรณาการ STEM 
- ค้นหาวิธีปฏบิัติที่ดีทีสุ่ด - การจัดเวที 
-  การนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 

300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของ 
แต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลากหลาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา       
ในศตวรรษท่ี 21 

550,000 550,000 550,000 550,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

โครงการเสริมสร้างขวัญก าลงัใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและแรงจงูใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตามและประเมินผล รายงาน 
กิจกรรมที่ 3 การยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้รางวัล 

40,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน  
กิจกรรมที่ 1 ครูดีผู้มีอุดมการณ์ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวชิาชีพคร ู

50,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของ  
ความเป็นครู 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
- อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม 

400,000 400,000 400,000 400,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา         
ที่มีคุณภาพ 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

  
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 3 สรุปประเมินผล 

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและระบบคุ้มครอง
นักเรียน เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคันของ
นักเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการศึกษา 

โครงการส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเปน็เลิศ 

40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการศึกษา 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาจดัการศึกษา
วิชาชีพ โดยความร่วมมือกับหนว่ยงานอืน่ หรือสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการเลือกประกอบวิชาชีพ
ของผู้เรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/
กลุ่มส่งเสริม             

การจัดการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DL TV) 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนประจ าปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศ / 
กลุ่มส่งเสริม              
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศ ึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป ็นกลไกข ับเคลื่อนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คณุภาพระด ับมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมการด าเนินงานสวนพฤษศาสตร์
ในสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

โครงการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา           
สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

300,000 300,000 300,000 300,000 นิเทศ ติดตาม  

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศ ติดตาม 

โครงการบริหารจัดการอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 100,000 100,000 100,000 อ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                    ในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดพฒันาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

150,000 150,000 150,000 150,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ สู่การปฏิบตั ิ 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มอ านวยการ 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 ICT 
โครงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 

โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และผู้มีผล         
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                    ในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดพฒันาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้               

ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

- 
 
- 

50,000 
 

30,000 

30,000 
 

30,000 

30,000 
 

30,000 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
  

กิจกรรม 2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน - 10,000 10,000 10,000 
กิจกรรม 3 จัดท าเอกสารและเผยแพร่แนวทางการ

ปฏิบัติงานแผน บัญชี การเงิน พัสดุ และงาน
ตรวจสอบภายใน 

- 
 

10,000 10,000 10,000 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์การด าเนินการจัดการศึกษา

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
50,000 

 
60,000 

 
100,000 
 

 
50,000 

 
60,000 

 
100,000 
 

 
50,000 

 
60,000 

 
100,000 
 

 
50,000 

 
60,000 

 
100,000 
 

 
กลุ่มส่งเสริม             

การจัดการศึกษา 
กลุ่มอ านวยการ 

 
กลุ่มอ านวยการ 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริหารสถานศึกษา             
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                    ในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดพฒันาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 โครงการบูรณาการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
1. การบริหารงานด้านวิชาการ 
2. การบริหารงานด้านงบประมาณ 
3. การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
5. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทุกกลุ่ม 

โครงการส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งการบรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล ฯ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สพม.24 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโควตา 
เพ่ือศึกษาต่อ  

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ส่วนที ่5 
การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 

  

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561-2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 24 ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เชื่อมโยง 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 14  ก าหนดให้ต้องมีการติดตาม ประเมินผล ดังนั้น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จึงได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนการ
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผน ดังนี้  

1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจ  เลือกแผนงาน
โครงการไปด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลายๆ อย่างทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นอกจากนี้ การน าแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่
ของการมอบหมายอ านาจหน้าที่ (empowerment)  การประสานงาน (co-ordinate) การอ านวยการ 
(direction) การควบคุมงาน (controlling) ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่ละ
ขั้นตอนของแผนด้วยการน าแผนไปปฏิบัติ ต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม  รอบคอบและต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือจะให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้จึงก าหนด
หลักการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   
 1.1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการสื่อสารกลยุทธ์ บทบาทที่ส าคัญจะต้องด าเนินการ        
โดยการประชุมชี้แจงท าความเข้ากระบวนการท างานให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและ
พร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 1.2 ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการ  ในการเป็น         
ผู้น าพาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  ให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาตามกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และให้ความส าคัญมีความเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาในสังกัด      
ได้ทราบสาระส าคัญของแผน เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 1.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์         
ไปสู่การปฏิบัติและการควบคุม/ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 1.5 สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ให้บุคลากรในสังกัด        
ทุกระดับรับรู้ เข้าใจตรงกัน ตระหนักถึงการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.6 ยึดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค่าที่นิยมและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นให้มีจิต
บริการบริหารจัดการดี มีความเป็นสากล พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยท างานเป็นทีม เพ่ือให้
บรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  
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 1.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง เช่น การ
ประชุมหนังสือราชการ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

 1.8 ก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน          
แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และคณะท างานก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

 1.9 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ เพ่ือ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งนี้ การจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จ เปรียบเสมือนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการว่า
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้หรือไม่ การใช้
งบประมาณประหยัดและคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด และควรจะด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไปหรือไม่ ซึ่งได้น า
เป้าหมายความส าเร็จและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาใช้
เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จ โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ จุดเน้น 
 1.10 การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ระดับสถานศึกษาด าเนินการให้สถานศึกษา         
จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 24  

2. การติดตาม ประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่ส าคัญที่จะให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบ            
ถึงความก้าวหน้าความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และน าไปสู่          
การทบทวน ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
จนส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
24  จึงได้ก าหนดขั้นตอนการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผน เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การติดตามผลความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบความคาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายที่ก าหนด กับผลที่เกิดขึ้น
จริง ดังนั้นจึงสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และสามารถทบทวน
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
 ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติตาม
แผน เป็นการทบทวนผลความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ เพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมต่อไป 
 ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาในการใช้แผน จะมีการ
ประเมินผล เพ่ือสรุปการปฏิบัติราชการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาการใช้แผน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม
และประเมินผล ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และผู้อ านวยการกลุ่มทุกคน โดยก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบ ประเมินผลจากผู้ที่
มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนด ในรูปของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ ส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานให้รายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
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 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ก ำหนดจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24  ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และสอดคล้องกับนโยบำย 
กลยุทธ์ และจุดเน้นรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนั้น เพ่ือให้
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1 นำยชัยวัฒน ์ ตั้งพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  
   ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยสุจินต์  วิชัยวงค์     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
   รองประธำนกรรมกำร 

1.3 นำยปริญญำ  จุฑำสงฆ์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24       
กรรมกำร 

 1.4 นำยรชต ภูพำนเพชร     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24    
     กรรมกำร 

 1.5 นำยวิทยำ  ศรีชำต ิ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ       กรรมกำร 
 1.6 น.ส.พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
 1.7  นำยเจริญชัย  จงนุเครำะห์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 1.8  นำยเจสดำ  ขวัญสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
 1.9  นำงปิยพร  สุจิตตกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
 1.10 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
 1.11 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.12 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.13 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 1.14 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.15 นำงเขมจิรำ  ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร         ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที ่ 1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะ ก ำหนดนโยบำย วินิจฉัยสั่งกำร อ ำนวยกำร ตลอดจนตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหำ อันอำจเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
   2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)           
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24       
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2.  คณะกรรมการจัดท ายก “ร่าง”แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) ประกอบด้วย  
 2.1 นำยชัยวัฒน ์ ตั้งพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  
   ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยสุจินต์  วิชัยวงค์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนกรรมกำร 

 2.3 นำยปริญญำ จุฑำสงฆ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  กรรมกำร 
 2.4 นำยรชต ภูพำนเพชร   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  กรรมกำร 
 2.5 นำยวิทยำ  ศรีชำต ิ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 2.6 น.ส.พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
 2.7 นำยเจริญชัย  จงนุเครำะห์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 2.8 นำยเจสดำ  ขวัญสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
 2.9 นำงปิยพร  สุจิตตกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
 2.10 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
 2.11 นำงกุสุมำลย์ ถินอภัย ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.12 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ นว่มมะโน    ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.13 นำยวิญญู  อุตระ ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.14 นำงนฤมล  ธรรมประชำ    ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.15 นำงศิริพร วรรณหอม ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.16 น.ส.รัศมี  ภูกันดำน ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.17 น.ส.พิชญ์พัณณ์กุล พันสด  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.18 นำงลัดดำ จงนุเครำะห์     ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.19 นำงกัญญำ ดูพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.20 นำยสมชัย  ชูศรีนำค นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.21 นำงปรำณี ระคำน นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.22 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร  
 2.23 นำงวัชรำภรณ์  มะปะรัง    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.24 นำงนำตยำ  มณีโชติ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.25 นำงพีรญำ  กตำรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.26 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร            กรรมกำร 
 2.27 นำงดวงใจ  ภำคมฤกษ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร   
 2.28 น.ส.มณีรัตน์ กรุงแสนเมือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
 2.29 น.ส.วภิำวรรณ  คันธนำม  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร   
 2.30 น.ส.สำวิตร ี ฉำยจิตต์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 2.31 นำงเขมจิรำ  ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร       กรรมกำร 
 2.32 น.ส.เกษร ปัญจิต นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 2.33 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 2.34 นำยเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 2.35 นำงดอกอ้อ ทองวิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 2.36 นำงรุ่งอรุณ จรียำนุวัฒน์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 

2.34 นำงยุวดี/... 
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      2.37 นำงยุวดี  นันทบุรมย์       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำร 
 2.38 นำงศิรประภำ  วิเชียรชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กรรมกำร 
 2.39 น.ส.กันติมำภรณ์  ศรีทำ เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ  กรรมกำร 
 2.40 น.ส.ญำณิน วิเศษวงษำ เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล  กรรมกำร 
 2.41 น.ส.จิรัฐติกร ภำคมฤกษ์ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
 2.42 นำยวชิชุ ชูศรีนำค ผู้ช่วยนิติกร  กรรมกำร 
 2.43 นำยธีระพร  ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.44 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 2.45 นำงวรำวรรณ  คันทะวุฒิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน           กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่ 1. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
  2. ก ำหนดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ และโครงกำร/กิจกรรม ที่จะด ำเนินกำรในระยะ     
ตำมแผน ให้สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำยและสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในสังกัด 
 

3.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคนิค และสถานที่ ประกอบด้วย  
 3.1 นำยเจสดำ  ขวัญสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร           ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำงกัญญำ ดูพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 3.3 นำยเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 3.4 นำยอุรณ  ค ำภิรมย์  ช่ำงไฟฟ้ำ ชั้น 4 กรรมกำร 
 3.5 นำยเกียรติศักดิ์  ภูเนตร  เจ้ำหน้ำที่ ICT                กรรมกำร 
 3.6 นำยเนติรัฐ ธรรมประชำ  เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
 3.7 นำงสุจินดำ  ภูนำเหนือ  ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
 3.8 นำงบรรจง  สะจันดำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
 3.9 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่  ประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรม เผยแพร่กำรปฏิบัติกำรจัดท ำทำงสื่อต่ำงๆ และบันทึกภำพ
กิจกรรม ตลอดระยะเวลำกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 
 4.1 นำยรชต ภูพำนเพชร    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  ประธำนกรรมกำร 
   4.2 นำงปิยพร  สุจิตตกุล            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    กรรมกำร 
      4.3 นำงปรำณี  ระคำน               นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
      4.4 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร   
 4.5 นำงนำตยำ  มณีโชติ             นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร    
      4.6 นำงดอกอ้อ  ทองวิจิตร          นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 4.7 นำงสุพัตรำ  วริวรรณ เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 4.8 นำงพิมพร  ไพเรำะ พนักงำนกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
 4.9 น.ส.เกษร  ปัญจิต นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  กรรมกำรและเลขนุกำร 
 4.10 น.ส.หฤทัย ค ำหำรพล พนักงำนพิมพ์ดีด          ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที/่..... 
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 มีหน้าที ่ จัดท ำหลักฐำนกำรรับและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณโครงกำร พร้อมล้ำงหนี้เงินยืมรำชกำร           
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 

5.  คณะกรรมการประมวลผล รวบรวมข้อมูล และโครงการ เพื่อจัดท าเอกสารแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประกอบด้วย 

 5.1 นำยธีระพร  ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             ประธำนกรรมกำร 
 5.2 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร  
      5.3 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
 5.4 นำงเขมจิรำ  ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร       กรรมกำร 
 5.5 นำงปรำงทิพย์  ศรีทำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
      5.6 นำงศิระประภำ  วิเชียรชยั      เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                              กรรมกำร 
      5.7 น.ส.กฤษณำ  ภูเนตร      เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                              กรรมกำร 
 5.8 น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 5.9 นำงปิยะนุช ภูผำจิตต ์ พนักงำนพิมพ์ดีด กรรมกำร 
 5.10 น.ส.หฤทัย  ค ำหำรพล พนักงำนพิมพ์ดีด กรรมกำร 
 5.11 น.ส.ประภำพร พลโคกก่อง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
 5.12 น.ส.วสิุดำ  นำฮ้อยทอง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
 5.13 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.14 นำงวรำวรรณ  คันทะวุฒิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูลแผนงำน/โครงกำร กิจกรรม ของกลุ่ม ส่งกลุ่มนโยบำยและแผนตำมระยะ        
เวลำที่ก ำหนด เพื่อจัดท ำเป็นรูปเล่ม “ร่ำง” แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)           
เสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง “ร่ำง” แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

7.  คณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ประกอบด้วย  

 3.1  นำยสุจินต์ วิชัยวงค์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24         
ประธำนกรรมกำร 

 3.2  นำยวิทยำ  ศรีชำต ิ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ      กรรมกำร 
 3.3  นำยธีระพร ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน         กรรมกำร 
 3.4  นำยเจริญชัย  จงนุเครำะห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 3.5  นำยเจสดำ  ขวัญสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
 3.6 น.ส.พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
 3.7  นำงปิยพร  สุจิตตกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
 3.8  นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
 3.9  นำงกุสุมำลย์  ถิ่นอภัย ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
 3.10 นำยวิญญู  อุตระ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
 3.11 นำงกัญญำ  ดูพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 3.12 นำงปรำณี  ระคำน นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 3.13 นำงวัชรำภรณ์  มะปะรัง    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 

   3.14 นำงพีรญำ/... 
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 3.14 นำงพีรญำ กตำรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 3.15 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.16 นำงเขมจิรำ  ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร    กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที ่  ตรวจสอบควำมถูกต้องของ “ร่ำง” แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2561-2564) ให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และ
น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 อนุมัติและจัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับจริง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 และเผยแพร่ต่อไป 
 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
ตลอดจนเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดแก่รำชกำร 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   29 มีนำคม 2561 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   29  มีนำคม  2561 

 

 



คณะด ำเนินงำน 

 
คณะที่ปรึกษำ 
 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายปริญญา  จุฑาสงฆ์           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายสุจินต์  วิชัยวงค์          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายรชต  ภูพานเพชร          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 
 
 
คณะผู้จัดท ำ 
 

 นายธีรพร  ภาคมฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวเพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 นางวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 นางเขมจิรา  ผลประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นายชริน  พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางวราวรรณ  คันทะวุฒิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
ประมวลผล 
 

 นางวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 




