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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไป และการจัดการศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไป  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่        
ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรโดย นำยทวี  ทะนอก  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
และคณะรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 พร้อมด้วยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
 1.1 ที่ตั้ง 
  ถนนถีนำนนท์ ต ำบลโพนทอง   อ ำเภอเมือง  จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000  
  โทรศัพท์ 043-810543  โทรสำร 043-810620  
  เว็ปไซต์  www.sesao24.go.th/ 
 1.2 อาณาเขต  

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธำนี โดยมีล ำน้ ำปำว 
                                       และห้วยพันชำด เป็นแนวแบ่งเขต 
    ทิศใต้  ติดต่อกับ    จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดมหำสำรคำม 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดำหำร โดยมีสันปันน้ ำ 
                                               ของเทือกเขำภูพำน เป็นแนวแบ่งเขต 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    จังหวัดมหำสำรคำม โดยมีล ำน้ ำชี เป็นเส้นแบ่งเขต และ 
                                               บำงส่วนติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น 
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 1.3 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม ิ: แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สพม. 24 

 (ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่กำรศึกษำ) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที ่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 

กลุ่ม 
อ ำนวยกำร 

กลุ่ม 
นโยบำยและแผน 

กลุ่ม 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่ม 
นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 

กลุ่ม 
บริหำรงำนบุคคล 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

กลุ่ม 
พัฒนำครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที ่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
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1.4 อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
   พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 36 
ก ำหนดให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ก ำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนส่งเสริม และ
สนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัด
กำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืน         
ที่เก่ียวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมประกำศกระทรวง 
ศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2561 ดังนี้  

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนใน          
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ    
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

               5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                9. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน 
ด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              12. ปฏิบัติงำนร่วมกับ/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง/ที่ได้รับมอบหมำย 
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2. ข้อมลูพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เป็นหน่วยงำนอ ำนวยกำรจัดกำรศึกษำ  
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้แยกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออกเป็นเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และเมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2553 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศก ำหนด
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต          
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย         
ที่ก ำหนด เพ่ือบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ และให้
กำรสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 55 โรงเรียน ให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน และเป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

2.1 ข้อมูลส านักงาน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รับผิดชอบส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ครอบคลุมทั้งหมด 18 อ ำเภอ มีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 55 แห่ง  
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ตั้งอยู่ ถนนถีนำนนท์ ต ำบลโพนทอง   
อ ำเภอเมือง  จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000 เว็บไซต์ www.sesao24.go.th กำรติดต่อสื่อสำร สำมำรถติดต่อได้
จ ำแนกตำมกลุ่มงำน ดังนี้ 

 

กลุ่ม โทรศัพท์ โทรสำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 043-810543 043-810620 
หน้ำห้องผู้อ ำนวยกำร สพม.24 08-8551-7710  - 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 08-8557-7394 - 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 08-8557-7395 - 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 08-8557-7396 - 
กลุ่มอ ำนวยกำร 08-8557-7397 - 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 08-8557-7398 - 
กลุ่มนโยบำยและแผน 08-8557-7399 - 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 08-8565-9583 - 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 063-0096929 - 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

087-7750089 - 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 086-8548878 - 
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 2.2 ข้อมูลบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
         ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร  (ข้อมูล ณ วันที่  29 ธันวำคม 2563) 
   - จ ำแนกตำมประต ำแหน่งและประเภท   

ประเภท ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำร สพม.24 1 - 1 

รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 3 - 3 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ 7 8 15 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค (2) 5 29 34 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 4 - 1 1 

พนักงำนธุรกำร ส 4 (ช่วยรำชกำร ฯ) - 1 1 

พนักงำนไฟฟ้ำ ชั้น 4 1 - 1 

พนักงำนรำชกำร 
นักจิตวิทยำ  - 1 1 
พนักงำนบริกำร 1  - 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
งบ สพฐ.จัดสรร  1 2 4 
งบบริหำรจัดกำร สพม.24 7 5 12 

รวมบุคลากรใน สพม.24 26 47 73 
 
    - จ ำแนกตำมกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 

บุคลากร จ านวน (คน) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 3 
กลุ่มอ ำนวยกำร 16 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 7 
กลุ่มนโยบำยและแผน 4 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 8 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 16 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 9 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 2 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 3 

รวมบุคลากร 73 
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  2.3 ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา (ข้อมูล  ณ วันที่  1 ตุลำคม 2563) 
 
 

ประเภท ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหำรโรงเรียน 
ผู้อ ำนวยกำร 47 7 54 

รองผู้อ ำนวยกำร 15 7 22 

ข้ำรำชกำรครู คร ู 675 1,221 1,896 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค(2) 1 1 2 

ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ 54 2 56 

พนักงำนรำชกำร พนักงำนรำชกำร 57 52 109 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ครูขั้นวิกฤต (ขำดแคลน) 7 13 20 

ครูดูแลนักเรียนประจ ำพักนอน 1 1 2 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 3 9 12 

ครูวิทย์-คณิต 0 3 3 

โครงกำรพระรำชด ำริ 0 3 3 

Lab Boy 0 2 2 

ครูธุรกำรโรงเรียน 14 38 52 

นักกำรภำรโรง 8 0 8 

รวมบุคลากรในสถานศึกษา 882 1,359 2,241 
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  2.4 การบริหารจัดการการศกึษา 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในสังกัด          
แบบกระจำยอ ำนำจ โดยแบ่งเป็น 8 สหวิทยำเขต ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ สหวิทยำเขต โรงเรียน สถำนที่ตั้งสหวิทยำเขต 

1 เมืองกำฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนำรี    
โรงเรียนเมืองกำฬสินธุ์ 
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 
โรงเรียนหนองสอพิทยำคม 
โรงเรียนแก่งนำจำรย์วิทยำคม 
โรงเรียนเหล่ำนำแกวิทยำนุสรณ์ 
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยำคม 

โรงเรียนอนุกูลนำรี 

2 เมืองฟ้ำแดด โรงเรียนกมลำไสย  
โรงเรียนดอนจำนวิทยำคม 
โรงเรียนร่องค ำ 
โรงเรียนจ ำปำหลวงวิทยำคม 
โรงเรียนโคกศรีเมือง 
โรงเรียนธัญญำพัฒนวิทย์ 
โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร 
โรงเรียนดอนไทรงำมพิทยำคม 

โรงเรียนร่องค ำ 

3 ท่ำม่วงชัยขันธ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษำ  
โรงเรียนสำมชัย 
โรงเรียนค ำม่วง 
โรงเรียนท่ำคันโทวิทยำคำร 
โรงเรียนดงกลำงพัฒนศึกษำ 
โรงเรียนนำมะเขือพัฒนศึกษำ 
โรงเรียนโนนศิลำวิทยำคม 

โรงเรียนโนนศิลำพิทยำคม 

4 ยำงตลำดฆ้องชัย   โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร 
โรงเรียนโนนสูงวิทยำคม 
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยำคม 
โรงเรียนเหล่ำกลำงวิทยำคม 
โรงเรียนเขำพระนอนวิทยำคม 
โรงเรียนวังมนวิทยำคำร 
โรงเรียนไตรรัตน์วิทยำคม 

โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร 
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ที ่ สหวิทยำเขต โรงเรียน ที่ตั้งสหวิทยำเขต 

5 ห้วยเม็กหนองกุงศรี   โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคำร 
โรงเรียนค ำเจริญวิทยำคม 
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยำคม 
โรงเรียนหัวหินวัฒนำลัย 
โรงเรียนหนองบัวไชยวำรพิทยำสรรพ์ 
โรงเรียนวังลิ้นฟ้ำวิทยำคม 
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 

โรงเรียนหัวหินวัฒนำลัย 

6 วงนำรำยณ์   โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
โรงเรียนกำฬสินธุ์ 
โรงเรียนกุฉินำรำยณ์ 
โรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ 
โรงเรียนนำไคร้พิทยำสรรพ์ 
โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร 
โรงเรียนพุทโธภำวนำประชำสรรค์ 
โรงเรียนโนนค ำวิทยำ 

โรงเรียน 
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย 

กำฬสินธุ์ 
 

7 สมเด็จ โรงเรียนสมเด็จพิทยำคม 
โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม 
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยำคม 
โรงเรียนประชำรัฐพัฒนศึกษำ 
โรงเรียนบัวสำมัคคีพิทยำสรรค์ 
โรงเรียนผำเสวยรังสรรค ์

โรงเรียน 
ประชำรัฐพัฒนศึกษำ 

8 พลังผึ้ง   โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ                
“กรป.กลำงอุปถัมภ์” 

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยำสรรพ์ 
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยำ 
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพวิศิษฎพ์ัฒนำ 
โรงเรียนนำมนพิทยำคม 
โรงเรียนพระเทพวิศิษฎ์อุดมวิทย์ 

โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ 
“กรป.กลำงอุปถัมภ์” 
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  2.5 ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด  (ข้อมูล ณ 20 กรกฎำคม 2563) 
    2.5.1 จ าแนกตามขนาดและจ านวนนักเรียน   

 

ประเภท/ขนาด จ านวนนักเรียน จ านวน(โรงเรียน) 

   ขนำดที่ 1  โรงเรียนขนำดเล็ก 1 - 499  คน 37 

   ขนำดที่ 2  โรงเรียนขนำดกลำง 500 – 1,499 คน 12 

   ขนำดที่ 3  โรงเรียนขนำดใหญ่ 1,500 – 2,499 คน 3 

   ขนำดที่ 4  โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ 2,500 คน ขึ้นไป 3 

รวม 55 
 
 
  2.6 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียน (ข้อมูล ณ 20 กรกฎำคม 2563) 

  2.6.1 จ ำแนกรำยชั้นเรียน เพศ ห้อง 
 

ที ่ ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้อง 

1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 3,099 3,200 6,299 196 

2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 2,956 3,213 6,169 193 

3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 2,666 3,107 5,773 186 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 8,721 9,520 18,241 575 

4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 2,002 2,996 4,998 164 

5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 1,724 2,830 4,554 159 

6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 1,801 2,631 4,432 166 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,527 8,457 13,984 489 

รวมทั้งหมด 14,248 17,977 32,225 1,064 
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ระดบัสงักดั (สพฐ.)

ระดบั สพม.24

3. การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำ ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สรุปเป็นรำยด้ำน ได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
   จำกกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน โดยในปี
กำรศึกษำ 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มีค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ดังนี้ 

1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ที่ 35.92 
และมีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำระดับประเทศ อยู่ที่ 36.30 

2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ที่ 29.97 
และมีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำระดับประเทศ อยู่ที่ 33.10 
 

ตำรำงที่ 1  แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

                         กลุ่มสำระ 
       ระดับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร ์  
เฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 
ระดับ สพม.24 56.99 31.50 25.35 29.85 35.92 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่ 1 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   
              ระดับประเทศ–ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
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ตำรำงที่ 2  แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

                         กลุ่มสำระ 
       ระดับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร ์  
เฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 42.21 29.20 35.70 29.20 29.20 33.10 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 43.02 28.97 36.10 28.97 29.40 33.29 

ระดับ สพม.24 39.26 24.66 34.01 24.66 27.25 29.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบเฉลี่ยทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

                          ระดับประเทศ–ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
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ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนน ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
    ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 

 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลต่าง 

 2561-2562  2560  2561  2562 

   ภำษำไทย 47.00 54.81 56.99 2.18 

   ภำษำอังกฤษ 28.56 27.69 31.50 3.81 

   คณิตศำสตร์ 23.91 28.26 25.35 - 2.91 

   วิทยำศำสตร์ 31.44 36.03 29.85  - 6.18 

คะแนนเฉลี่ยรวม 32.73 36.70 35.92  - 0.78 

 
 
 
แผนภูมทิี ่3  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
                ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จำกตำรำงที่ 3  และแผนภูมิที่ 3 พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560-2562  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561-2562  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน แต่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
มีค่ำคะแนนเฉลี่ยลดลง 
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ตำรำงที่ 4  เปรียบเทียบคะแนน ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
               ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลต่าง 

2561-2562 2560 2561 2562 

   ภำษำไทย 44.26 42.18 39.26 - 2.91 

   สังคมศึกษำ 31.92 33.17 34.01 0.84 

   ภำษำอังกฤษ 22.62 25.33 24.66  - 0.67 

   คณิตศำสตร์ 19.34 23.87 24.66 0.79 

   วิทยำศำสตร์ 26.30 28.15 27.25  - 0.90 

คะแนนเฉลี่ยรวม 28.89 30.54 29.97  - 0.57 
 
 

   
แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
                ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

  จำกตำรำงที่ 4  และแผนภูมิที่ 4 พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำพรวม 
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ ตำมล ำดับ 
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 3.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน

ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุ
เป้ำหมำย ดังนี้ 

   ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่

   ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบกำรศึกษำที่หลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมของ
ผู้เรียน แต่ละบุคคล 

   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยำกจนอย่ำงถูกต้อง 

   ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือเป็นกำร
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 

 
 

 3.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มีผลกำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร ได้แก่ ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรังรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS : KPI Report System) 
และมีผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS : Action Plan Report System) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  ผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ         
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 3 มำตรฐำน 10 ตัวชี้วัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) (KRS : KPI Report System) ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลคะแนนกำรด ำเนินงำนอยู่ใน 
ระดับมำตรฐำนชั้นสูง คะแนน 4.26  คิดเป็นร้อยละ 85.35 
  ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 6 นโยบำย ทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยรวม 3.60 อยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก 
  ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้        
คะแนนที่ได้รับอยู่ในระดับ 3  ระดับคุณภำพ ดี  
  ผลกำรด ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลกำร
ด ำเนินงำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน คะแนน  79.79 อยู่ในระดับ B    
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  3.4  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  มีปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด คือ 

1. โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดมีแนวโน้มสูงขึ้น และครูปฏิบัติกำรสอนไม่ครบชั้นเรียน ไม่ครบ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และขำดแคลนครูในสำขำที่จ ำเป็น 

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ อยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน และไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

3. โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขำดแคลนอำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน เนื่องจำกช ำรุดทรุดโทรม
ก่อสร้ำงมำนำน และขำดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำยังไม่ครอบคลุมประเด็น ปัญหำและควำม
ต้องกำรของเด็กและเยำวชน และปรับไม่ทันกระแสควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำง
ครูและนักเรียนอย่ำงรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน 

5. กำรร่วมมือบริหำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนยังมีน้อย เนื่องจำกชุมชน หรือ
ผู้ปกครอง มักจะมอบหมำยให้โรงเรียนเมื่อมีกำรเสนอควำมคิดเห็น เสนอแนะ  
 
  3.5 ข้อเสนอแนะ 
  1. พัฒนำครูสู่มืออำชีพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเน้นโรงเรียนขนำดเล็ก ที่ ขำดแคลนครูใน      
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำหลัก และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์นักเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
   2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรมีกระบวนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม สถำนศึกษำในสังกัด 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และสื่อสำรภำษำที่ 3 และ        
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้นผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)      
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   3. ควรจัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำเพ่ิมตำมควำมขำดแคลน 
   4. ควรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลำงคันให้ศึกษำต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  5. ควรมีกำรส่งเสริมสนับสนุน องค์คณะบุคคลให้มีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำให้มำกยิ่งขึ้น 
 6. พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง หรือ ICT เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  2 

 
 

ทิศทางพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุ
ข้อมาตรา ที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
เข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ดังนี้  
 1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
 1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
 1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา 
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัด
ของตน  
 1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
 1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้  
  1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  เพ่ือให้    
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.6  
  1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน     
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู  
  1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้       
ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้
สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นท่ี 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ       
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 -2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่า
เทียม และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่ งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ”              
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
     ในศตวรรษท่ี 21  

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 
2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว  
6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่ าอยู่ อัจฉริยะ  7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทั ล                
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
13) การสร้างให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 
17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ า         
ทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นแผนที่จัดท าไว้
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา ประกอบด้วย  

1. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมาย ระดับประเด็นแผนแม่บท 

 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย        
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ         
พหุปัญญาดีขึ้น 

1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

เป้าหมาย ระดับแผนย่อย  
 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 - คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย      
ใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  - ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ  ตามพหุปัญญา เพ่ือ
ประโยชน์ ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

2. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
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 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 3. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

4. ประเด็นความม่ันคง  
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 

5. ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย

มากขึ้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากข้ึน 

6. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
ในด้านต่าง โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ      
มีโอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน และท่ีเกี่ยวข้อง  
 ด้านการศึกษา 

1. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
1.1 ประเด็น  

 1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล      
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
 2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล  หรือสถานศึกษาที่ต้อง     
มีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  
 1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  
 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
 2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา  
 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  
 4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
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 5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
 2.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
 2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21  

3. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 3.1 ประเด็น  
 1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการประเมิน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้
ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้ง
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้าง
ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย  รวมถึงแนวโน้มของ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  
 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน 
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  

 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน คร ูผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
 4.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  

 4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564)   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ .ศ . 2560 -2564) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 –2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน            
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  7) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การ
พัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง        
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้ 
 3.เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า  
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน         
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ         
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ มีบทบาทน าและสร้างสรรค์
ในด้านการคา้ การบริการ และการลงทุนทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

 เป้าหมายรวม  
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของสังคม 
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
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 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ 
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  
ปัญหาอาชญากรรมลดลง  
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย  
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

เป้าหมาย 
  1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  

  2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล  และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  
  เป้าหมาย 
 1) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  
 2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  เป้าหมาย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ                
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  

  เป้าหมาย 
 1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  

2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  เป้าหมาย 

- เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
     - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
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6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว  
โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงาน        
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย
ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญ ส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม  และ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ 
คือ ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

 วิสัยทัศน์  
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา  และ

เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับ  กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง  

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน 
(productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
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7. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย 
และแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัย
คุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ 
การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหาร
วิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่           
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง         
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  9) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและ
แก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษา         
ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความ
มั่นคงด้านอาหารและน้า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
8. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา คือ 
นโยบายหลัก 

 ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคน   
ทุกช่วงวัยส้าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยี
และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การ
คัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและ
จัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
 8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน
อนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึง มีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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 8.3 พัฒนาอาชีวะ – คุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และเตรียมการ
ส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต  
 8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท้างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถ
สูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย 
เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร       
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม        
เชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า  สร้างโอกาส ส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม  
 8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความ
เป็นเลิศของประเทศในอนาคต 
 8.5.3 สร้างเครือข่ายการท้าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของ
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก  
 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึง ความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบ 
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระ
งานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล  
 8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิด          
ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 8.6.3 ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วย
จัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับ
โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามา         
มีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณี
พิเศษ  
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 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุง
ทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน         
ที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
 8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์       
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย 
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
 8.7 จัดท้าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคาร
หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้าม
สถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคน
ไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
 
9. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการระยะ  3 ปี  (พ .ศ . 2563 -2565)            
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ .ศ . 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ         
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ  5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลัก   

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  

6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรง
กับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค  
 7. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
 8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ โภชนาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค  
 10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน  
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10. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
 10.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
ฯลฯ  ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ        
วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนา      
ที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก้าลังคนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม  
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
ที ่21  

 จุดเน้นประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น  เพ่ือเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
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 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส้าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ        
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์  
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท้า 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 
 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช้านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี        
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครู และสถานศึกษา  โดยเฉพาะ              
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
 - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่       
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ        
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม  และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก้าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็น
เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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 - ระดมสรรพก้าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน้าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา    
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย  
 - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ้ากัดในการด้าเนินงาน  โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก้าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ส่งเสริมโครงการ 1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
 10.2 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
                ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
            10.2.1 นโยบายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

 5. ด้าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผล
นโยบาย “การศึกษายกกาลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่
เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วรวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและ         
ศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up 
Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
คนที่มีคุณภาพ 
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- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human  
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกกาลัง
สองที่เน้นเพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน
หลักสูตรยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อ
ผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลาย  ได้แก่ On-Site เรียนที่ โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มี
เนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมโดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่ เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้        
ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 10.2.2 จุดเน้นประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train 

TheTrainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง 
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือก        
ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
  - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น”__ 
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11. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และ
มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์และนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  

พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที ่21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

5. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 แผนปฏิบัติราชการ 
  1. เรื่องท่ี 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    1.1 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
    1.2 แนวทางพัฒนา 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลัก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่  

 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง 
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
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  2. เรื่องท่ี 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    2.1 เป้าหมาย 

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    2.2 แนวทางพัฒนา 

   1. ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ  

   2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  3. เรื่องท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
    3.1 เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
    2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    3.2 แนวทางพัฒนา 
  - พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (ONET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์)  
  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู ้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา  
  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและ        
จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพการนิเทศติดตาม)  
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับสถานศึกษา  
     - พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ 
การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. เรื่องที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ          
ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
    4.1 เป้าหมาย 
    ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
    4.2 แนวทางพัฒนา 
  - เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
  - ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
  - ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
    - ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลง
ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3 
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  5. เรื่องท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.1 เป้าหมาย 
     สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Develop ment Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
    5.2 แนวทางพัฒนา 

สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  6. เรื่องท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    6.1 เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
    6.2 แนวทางพัฒนา 
  - สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
  - พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ       
การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
12. นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี      
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ         
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น       
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น       
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง        
ต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น     
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล         
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน       
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ        
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ         
ของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 
 

ทิศทางพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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ส่วนที่ 3 
 

ทิศทางพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

 จากผลการด าเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและ
อุปสรรค ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพ และ        
ประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จึงร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรคุณภาพ  บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง           
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 8.  ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ ฉับไว มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าว     
สู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 8. มีระบบบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

ค่านิยมองค์กร 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์  คิดคู่คุณธรรม  น าทีมพัฒนา  ก้าวหน้าทันสมัย  ใส่ใจบริการ 
 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
ในอนาคตเป็นแนวทางจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580         
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
     มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1. นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.1 เป้าประสงค์  
  1. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาล 
ที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม   
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และ
สังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และ มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ   
 1.2 ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด       
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโซบายด้าน
การศึกษาของรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4. ร้อยละร้อยของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5. ร้อยละร้อยของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง         
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ  
 1.3 แนวทางพัฒนา 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก       
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  
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 3. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ         
ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ
ด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 2. นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะ
ด้านอาชีพ 
  3. ผู้เรียนมีความสามารถด้านรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 2.2 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถพิเศษด้านผู้น า 
ด้านนักคิด ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านนักวิชาการ ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านนักกีฬา ด้านนัก
ดนตรี ด้านศิลปิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 
 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
 4. ร้อยละร้อยของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่ จ า เป็นด้ านการรู้ เ รื่ องการอ่าน ( Reading Literacy)  ด้ านการรู้ เ รื่ อ งคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
 5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 2.3 แนวทางพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน และ

จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความ
เป็นเลิศ ด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ 
และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ ให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ  

 3. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความ
ต้องการ และความถนัด 



39 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  

 

 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

 6. ปรับเปลี ่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู ้เรียนโดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน      
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มี   การวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้น ม.3 และ ม.6 

 3. นโยบายที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานท า มีทักษะอาชีพ      
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิต อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”  เป็น “Coach” 
  7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  7. สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  9. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  10. สถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3.2 ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

 3. จ านวนผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

 4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3  และ ม.6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ และ
การมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ        
เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที ่ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21   

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
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7. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชี วิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
9. ร้อยละร้อยของสถานศึกษามีระบบประกันภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุน และก ากับดูแลตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีผลการประเมินตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการพัฒนาและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม องค์กร และระหว่างองค์กร พร้อมน าผลไปใช้ในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 11. ร้อยละร้อยของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
  12. ร้อยละร้อยของสถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 3.3 แนวทางพัฒนา 
  1. การพัฒนาหลักสูตร 

    1.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21 และครูปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน         
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    1.2 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน 

 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ ให้มีพัฒนาการที่สมวัย สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง การวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 2.2 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง และจัดการเร ียนรู ้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM)  
 2.3 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรม
กีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอประเภทต่าง ๆ หนังสือ แบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด     
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 3.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด และจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
       3.3 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
วางแผน การพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร และจัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
       4.2 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) 
 4.4 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษา  
ที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน และส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครู
ที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
       4.8 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง และการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) 
       4.9 ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
       4.10 ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

 4.11 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online 
และแบบ Face - to - Face Training 
 4.12 ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       4.13 น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย  
  1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
  2) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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4.  นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                                           
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 4.1 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารง ชีวิต อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที ่

4. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 4.2 ตัวช้ีวัด 

 1. ร้อยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวม และเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษา เต็มตามศักยภาพ  

 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู/้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้  
 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านส่งเสริมการศึกษา 

ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ สื่อการ
เรียนการสอน ทุนการศึกษาเป็นต้น  

 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน  บ้าน วัด รัฐ 
โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์และสังคม  

 6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีและด าเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือในการด าเนินงาน
สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และมีข้อมูลนักเรียนที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.3 แนวทางพัฒนา  

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาค 

เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 1.2 สถานศึกษา ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียน และบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
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2. การยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและตาม
มาตรฐานที่ก าหนด และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. สนับสนุนให้ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
     (1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือของรับงบประมาณในการสนับสนุน
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด     
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
        (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา  มีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง และมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
        (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการ
เรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (DLT) 

 5. สถานศึกษามีและด าเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือในการด าเนินงานสร้างความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และมีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 5. นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
  2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. สถานศึกษามีการส่งเสริมความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นส านักงานและ
สถานศึกษาต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณ
ขยะ และสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS  

  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน 
 5.2 ตัวชี้วัด 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการลดการใช้
พลังงาน ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสถานศึกษา และมีการคัดแยก เพ่ือน าไปจัดการและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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 2. ร้อยละร้อยของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 3. ร้อยละร้อยของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และมีการบูรณาการเรื่องการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
กิจกรรมลดปริมาณขยะ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง การใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค เป็นต้น  

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง การใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค เป็นต้น 
 5.3 แนวทางพัฒนา 
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์ เพ่ือลด
ปริมาณขยะ และสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภค          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการ ขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม           
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 6. นโยบายที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เป้าหมาย 
  1. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม            
หลักธรรมาภิบาล  
  4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการและการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
  5. หน่วยงานทุกระดับพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
  6. หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (ITA online) 
 7. หน่วยงานจัดระบบบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา  
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6.2 ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 

ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ   
   4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   5. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

 6.  สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)           
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการด าเนินงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 
 6.3 แนวทางพัฒนา 
  1. ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน และมี
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล 
  2. พัฒนาส านักงานเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (1) ส่งเสริม พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
        (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
        (3) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “สหวิทยาเขต” 
   (4) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
        (5) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
        (6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
       (7) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
        (8) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    - สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
สู่องค์กรคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย ด้วย “INSUM  24 Model” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    INSUM 24 Model 
 

I = Innovation  มุ่งนวัตกรรม 
N = Network  มุ่งเครือข่าย 
S = success  มุ่งความส าเร็จ 
U = Unity  มุ่งความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว 
M = Management มุ่งบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
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1. ความหมาย INSUM 24 Model 

 

ศัพท์ ความหมาย แนวทางขับเคลื่อน เป้าหมาย 

I = Innovation มุ่งนวัตกรรม 
สร้างนวัตกรรม/

ประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

Best practice ของ สพม.24 
สถานศึกษา นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

N = Network มุ่งเครือข่าย 
สร้างเครือข่าย 
- ภายในองค์กร 

- ภายนอกองค์กร 

ภายในองค์กร 
- เครือข่ายส่งเสริมฯ 
 - ก.ต.ป.น.  
 - สหวิทยาเขต 

ภายนอกองค์กร 
- ส.บ.ม.ก  
- ชมรมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 
- หน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

S = success มุ่งความส าเร็จ 

1. Support  
2.  Strong  
3.  School Base   
4.  Social  

คุณภาพของ สพม.24  
- ARS 
- KRS 
- ITA 

คุณภาพของสถานศึกษา 
- ผู้เรียน 
- กระบวนการบริหารจัดการ 
- กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

U = Unity 
มุ่งความสามัคคี
เป็นหนึ่งเดียว 

 

- สร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
- สร้างทีมคุณภาพ 

วัฒนธรรมองค์กร 
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- คิดคู่คุณธรรม 
- น าทีมพัฒนา 
- ก้าวหน้าทันสมัย 
- ใส่ใจบริการ 

M = 
Management 

มุ่งบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ 

- มาตรฐาน 
ส านักงานเขตฯ 
- มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
- หลักปรัขญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สพม. 24 และสถานศึกษา  
มีคุณภาพบนพื้นฐาน            
ความเป็นไทย 
 

24 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างรูปแบบ (Model) การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และ

สถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นองคก์รคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และ

สถานศึกษาในสังกัด 
 

องค์ประกอบของนวัตกรรม 
   การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรคุณภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและการจัดการศึกษา  

ที่ดีมีคุณภาพ “INSUM Model” ทุกคนในองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องต้องมีความเชื่อร่วมกัน มองเห็นภาพ
ความส าเร็จร่วมกัน มีความเข้าใจในความหมายของ “INSUM-24 Model” ไปในทิศทางเดียวกัน         ซ่ึง
ประกอบด้วย 

1. “I : Innovation” คือ มุ่งนวัตกรรม หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร และสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียน มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทันสมัย และสามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้ และพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในเรื่องนวัตกรรม 

2. “N : Network” คือ มุ่งเครือข่าย หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
และสถานศึกษาในสังกัดมีการสร้างเครือข่ายทั้งเครือข่ายภายในองค์กร และภายนอกองค์กร โดยใช้
กระบวนการ ดังนี้ 
            - Knowledge Management : การจัดการความรู้ (KM)  
            - PLC (Professional Learning Community) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งถือว่า
เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 - Connection สร้างเครือข่ายภายในองค์กร เช่น ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต สถานศึกษา และ
เครือข่ายภายนอกระหว่างองค์กรกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   
            - Supervision น ากระบวนการนิเทศมาใช้ในการพัฒนางานทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษา 
และการรับการนิเทศจากภายนอก โดยน าเทคนิคการ Coaching & Mentoring มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  

- Coaching คือ การฟัง ถาม ชวนคิด ชวนคุย โดยไม่มีการสอนหรือชี้น าใดๆ ทั้งสิ้น 
- Mentoring คือ การสอนงาน แนะน า บอก จากความรู้และประสบการณ์ 

ของ Mentor 
  3. “S : Success” คือ มุ่งความส าเร็จ หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด บริหารจัดการแบบมุ่งความส าเร็จโดยการให้ความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของภารกิจที่ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร  โดยค านึงถึง
ปัจจัยความส าเร็จ 4 ประการ (4S) ที่มีผลต่อความส าเร็จของภารกิจ ได้แก่  

 1. Support : ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและก าลังใจ แนะน า ก ากับติดตาม และ
ร่วมกันประเมินผลการด าเนินงาน 

 2.  Strong : ทีมบุคลากรมีความเข้มแข็ง รักและสามัคคี ทุกคนทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกาย        
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
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 3.  School Base : สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี และบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 4.  Social : องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมภายนอกให้การสนับสนุน        
มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

 โดยมุ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24         
ในการบริหารจัดการ ARS KRS ITA และคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัด ในด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. “U : Unity” คือ มุ่งความสามัคคีความเป็นเอกภาพ หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคน        
ในองค์กรมีความเป็นเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน เชื่อใจกัน มีความตระหนัก       
ในหน้าที่ของตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามัคคีกัน มีส่วน
ร่วมในการท างานและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม 
น าทีมพัฒนา ก้าวหน้าทันสมัย   ใส่ใจบริการ 

5. “M : Management” คือ มุ่งการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ต้องบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาในสังกัด
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แนวคิดในการบริหารจัดการ 
ดังนี้ 
        - วงจร  PDCA  ซึ่งประกอบไปด้วย P (Plan) คือ การวางแผน D (Do) คือ การลงมือปฏิบัติ            
C (Check) คือ การตรวจสอบ และ A (Action) คือ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา 
        - New Normal วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
        - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดเด่น/ลักษณะพิเศษของนวัตกรรม 
 1. “INSUM 24 Model” อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เชื่อถือได้ คือ การบริหารจัดการองค์กร
ด้วยระบบคุณภาพ  
 2. นวัตกรรมนี้ได้พัฒนามาด้วยวิธีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถน าไปเผยแพร่ยังหน่วยงานต่างๆ และ
พัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้นได้ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่  4 
 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 4 
 

     รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ มำตรกำร 
โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ บทบำท และวิธีกำร และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ ซึ่งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร (แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)   
ดังนี้ 
 

1. การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
 

ที ่ รายละเอียด จ านวน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

15 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ค่ำไฟฟ้ำ  
ค่ำน้ ำประปำ 
ค่ำโทรศัพท์ 
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
ค่ำไปรษณีย์ 
ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำน้ ำดื่ม 
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 
ค่ำซ่อมครุภัณฑ์ 
ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ สพม.24 ระยะเวลำ 1 ปี 
ลูกจ้ำงชั่วครำว เดือนละ 9,000 บำท จ ำนวน 6 คน 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนใน สพม.24  
เดือนละ 15,000 บำท จ ำนวน 5 คน  
บริหำรจัดกำรตำมภำระงำนและรองรับนโยบำยเร่งด่วน 
 

400,000 
400,000 
100,000 
70,000 
60,000 

100,000 
60,000 
50,000 
50,000 
60,000 

100,000 
5,000 

648,000 
 

900,000 
297,000 

 
  

 

รวม 3,300,000  
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2. การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
    โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามนโยบาย 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ มำตรกำร 
แผนงำน/โครงกำร เพ่ือกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ิมประสิทธิภำพตำมกลยุทธ์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  รองรับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 

นโยบาย โครงการ งบประมาณ 

นโยบำยที่ 1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์ 
                 และของชำติ 

3 450,000 

นโยบำยที่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ              
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

7 735,000 

นโยบำยที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ           
ทรัพยำกรมนุษย์ 

10 645,000 

นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
                 ที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
                 ทำงกำรศึกษำ 

5 318,000 

นโยบำยที่ 5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 
                 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 290,000 

นโยบำยที่ 6  กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำร 
                 จัดกำรศึกษำ 

10 762,000 

รวมทั้งหมด 37 3,200,000 
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  2.2 โครงการจ าแนกรายนโยบาย  
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

1 ป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 100,000 งบ สพฐ. 
2 ยุวชนต ำรวจ 250,000 งบ สพฐ. 
3 ค่ำยสภำนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 100,000  

รวมงบประมาณนโยบายที่ 1 450,000  

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
4 

ส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำในเวที     
กำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

40,000  

5 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 24  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 200,000  

6 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐำ-       
ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 80,000  

7 รักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันสัปดำห์ภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564 60,000  
8 กำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 150,000  

9 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 5,000  
10 มหกรรมวิชำกำร  “สพม. 24 เปิดโลกกำรศึกษำ พัฒนำ                   

สู่ควำมเป็นเลิศ” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 200,000  

รวมงบประมาณนโยบายที่ 2 735,000  

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

11 ประกวดโครงงำนคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนระดับจังหวัด  
ประจ ำปี 2564 

50,000  

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ปี 2564 

75,000  

13 
พัฒนำกระบวนกำรแนะแนวเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ            
(Career Path) ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   

50,000  

14 
ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะ         
ด้ำนอำชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

120,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

15 ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 65,000  

16 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้ช่วย สู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

60,000  

17 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำทักษะบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ผู้ปฏิบัติงำนใน สพม.24 ด้ำนดิจิทัล (digital literacy) และ
ภำษำอังกฤษ (English  literacy) 

60,000  

18 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ           
เพ่ือใช้ในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และข้ำรำชกำรครู สำยงำนกำรสอน สพม.24 

70,000  

19 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

35,000  

20 ยกย่องเชิดชูเกียรติ และถอดประสบกำรณ์ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

60,000  

รวมงบประมาณนโยบายที่ 3 645,000  

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
21 กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 100,000  
22 กำรพัฒนำครูประจ ำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ 60,000  
23 ติดตำมเด็กออกกลำงคัน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 20,000  

24 กำรขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 18,000  
25 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ  

(DMC,EMIS,B-OBEC) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564         
120,000  

รวมงบประมาณนโยบายที่ 4 318,000  

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

26 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและบูรณำกำรควำมรู้ สู่กำรผลิต กำรบริโภค          
รักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ           
สู่กำรพัฒนำที่ยัง่ยืน 

150,000  

27 บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 

140,000  

รวมงบประมาณนโยบายที่ 5 290,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

นโยบายที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

28 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 30,000  

29 กำรประชุมมอบนโยบำย สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ ปี 2564 60,000  

30 ตรวจสอบภำยใน เพื่อพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 

57,000  

31 คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ              
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจ ำปี            
กำรศึกษำ 2564 

40,000  

32 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ   120,000 งบ สพฐ. 
33 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
150,000  

34 กำรขับเคลื่อน ติดตำมตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ               
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  สพม. 24   

155,000  

35 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 

60,000  

36 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 50,000  
37 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรขอรับ            

เงินบ ำเหน็จ-บ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filing) ส ำหรับผู้เกษียณ ประจ ำปี 2564 

40,000  

รวมงบประมาณนโยบายที่ 6 762,000  

รวมงบประมาณทั้งหมด 3,200,000  
 































































































































































































































































 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่  5 
 
 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 5 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำหรับเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ซ่ึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
จุดเน้น กลยุทธ์ และโครงกำร/แผนงำนกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร เพ่ือส่งมอบผลผลิตกำรให้บริหำรกำรศึกษำ
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
1. แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 บริหำรจัดกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ดังนี้ 
   1. งบประมำณส ำหรับบริหำรจัดกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 จัดสรร
งบประมำณ เพ่ือกำรด ำเนินงำนตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน ภำรกิจประจ ำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน โดยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินงำน 
   2. งบประมำณด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จัดสรร
งบประมำณ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ตำมบริบทของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
   3. งบประมำณด ำเนินกำรส ำหรับสถำนศึกษำ เช่น งบเงินอุดหนุน ตำมโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นผู้จัดสรร เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีได้รับ 
   กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร/แผนงำน กำรมอบหมำยงำนกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรประสำนงำน กำรควบคุม กำรปฏิบัติงำน
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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2. ปัจจัยความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จึงก ำหนด
แนวทำง กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ผู้บริหำรกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ทุกระดับเข้ำใจ 
และให้ควำมส ำคัใในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมททธิขของงำน และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่
เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ ตลอดจนผลักดันให้มกีำรปฏิบัติตำมแผนงำนให้มีประสิทธิภำพ 
  2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
  3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 บริหำรจัดกำรโดยกำรเปิดโอกำสให้        
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเกิดควำมตระหนักในควำม
รับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 พัฒนำระบบกำรก ำกับติดตำม 
ตรวจสอบและกำรประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์และจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  6. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้บุคลำกร
ทุกระดับรับรู้ และเข้ำใจตรงกัน พร้อมก ำหนดภำรกิจควำมรับผิดชอบและมอบหมำยงำนอย่ำงชัดเจน 
  7 วำงแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและเกี่ยวข้อง และลด
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  8. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสำมำรถ
ให้บริกำรตำมควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  9. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อน และตรวจสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี       
สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  10. หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยอย่ำงเคร่งครัด 
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3. ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  24  ก ำหนดปฏิทินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

ดังนี้ 
 

ที ่ ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 

1 ตุลำคม 2563 - สพม.24 ประชุมแจ้งนโยบำย ทิศทำง กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ          
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้บุคลำกร
ในสังกัดทรำบ 

- สพม.24 แจ้งกลุ่มทุกกลุ่มใน สพม.24 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่คำดว่ำ
จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2 

พทศจิกำยน 2563 
- 

ธันวำคม 2563 
 

- ประชุมจัดท ำแนวทำงบริหำรจัดกำร และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 
- ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผน และผู้รับผิดชอบโครงกำร เพ่ือพิจำรณำ
โครงกำรที่แต่ละกลุ่มเสนอ และพิจำรณำจัดงบประมำณของโครงกำร 

3 มกรำคม 2564 
เสนอ ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                   
เพ่ือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

4 มกรำคม 2564 ส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

5 15 มกรำคม 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 เดือน (ตุลำคม 2563 - ธันวำคม 2563) 

6 15 เมษำยน 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564) 

7 15 กรกฎำคม 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2563– มิถุนำยน 2564) 

8 15 ตุลำคม 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563– กันยำยน 2564) 

 
  ดังนั้น กำรน ำแผนไปปฏิบัติเป็นกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนงำนหรือโครงกำร 
เพ่ือให้งำนที่ก ำหนดไว้ในแผนบรรลุเป้ำหมำย ต้องมีกลวิธี ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร ในด้ำนกำรเตรียม
บุคลำกร งบประมำณ วิธีกำร วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนด ำเนินกำรมีกำรชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงำนมี
กำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำหำรือ มีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจน
กำรปรับปรุง แก้ไขทุกระยะของกำรปฏิบัติงำน 
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ส่วนที่ 6 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

1. การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ขับเคลื่อนนโยบำยให้สู่ควำมส ำเร็จในหลำย
รูปแบบ โดยกำรใช้นวัตกรรมและยึดหลัก  

1. นวัตกรรม  INSUM 24 Model 
I = Innovation มุ่งนวัตกรรม 
N = Network มุ่งเครือข่ำย 
S = success มุ่งควำมส ำเร็จ 
U = Unity  มุ่งควำมสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียว 
M = Management มุ่งบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

2. ระบบวงจรคุณภำพ PDCA : Plan Do Check Act  
3 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (3 มำตรฐำน)  
4. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award  
5. กำรบริหำรกำรศึกษำแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่วม  
5. กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
2. การก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงาน 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

1. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
2. กำรติดตำม ประเมินผลตำมนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ( โปรแกรม KRS) 
4. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

6 ยุทธศำสตร์ 
5. กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
7. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

3. การรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
1.  ชื่อโครงกำร  ............................................................................................................ .................................... 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ...................................................................................................................................  

3. กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  .......................................................................................................... ............................... 

4.  วันที่จัด  ........................................................................................................................ ............................... 

5.  สถำนที่จัด  ................................................................................. .................................................................. 

6.  วัตถุประสงค์   
............................................................................................................................. ............................... 

.......................................................................................................................................... ................................ 

.................................................................................................. ........................................................................  

7.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (เขียนขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และกิจกรรมที่จัด)   
............................................................................................................................. ............................... 

.............................................................................................................................................................. ............ 

...................................................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................. ............................................. 

8.  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................... ...........................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................  

9.  งบประมำณที่ใช้ (ให้ระบุแหล่งงบประมำณ และจ ำนวนงบประมำณท่ีใช้) 

ได้รับจัดสรรงบประมำณ ..............................................  จ ำนวน ...................................................บำท 
ได้รับจัดสรรงบประมำณ ...............................................  จ ำนวน ...................................................บำท 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ รวม คงเหลือ 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

10.  ผลกำรด ำเนินงำน   
  เชิงปริมำณ................................................................................................................... ....................... 
......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................  
  เชิงคุณภำพ................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ..............................................  
............................................................................................................................. .............................................  
 
11.  ผลที่ได้รับ................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. .............................................  
............................................................................................................................. .............................................  

12. ปัญหำ/อุปสรรค 
.................................................................................................................................................. .......... 

........................................................................................................................ .................................................. 

............................................................................................................................. .............................................  

.............................................................................................................................................................. ............  
 
13. ข้อเสนอแนะ 
  ................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................ ..................  

14.  ภำพประกอบกำรด ำเนินงำน  
   ................................................................................ ............................................................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
 

โดย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  ได้เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำร
ด ำเนินงำนทำงเว็บไซต์  www.sesao24.go.th  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ พร้อมทั้งได้น ำมำศึกษำวิเครำะห์
ผลดี ผลเสีย สิ่งที่ควรพัฒนำปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นไป โดยผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมิน และร่วมระดมสรรพก ำลัง เพ่ือกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนต่อไป 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
ที่   309/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 
...................................................... 

 

 ด้วย เริ่มต้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
ก ำหนดด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับเป็นกรอบแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำร  และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  24 ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน กระทรวง ศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 บรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1 นำยทวี  ทะนอก     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยปริญญำ จุฑำสงฆ์       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ 
 1.3 นำยสุดใจ สุปัญบุตร        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ 
 1.4 นำยภิญโญ  หอมไกล        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ 
 1.5 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ  นว่มมะโน   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ     กรรมกำร 
 1.6 น.ส. พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       กรรมกำร 
 1.7. นำยเจริญชัย  จงนุเครำะห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       กรรมกำร 
 1.8 นำงปิยพร  สุจิตตกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์      กรรมกำร 
 1.9 น.ส. รัชนิดำ  ไสยรส ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี       กรรมกำร 
 1.10 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน       กรรมกำร 
 1.11 น.ส. วิภำวรรณ คันธนำม นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     กรรมกำร 
 1.12 นำงเขมจิรำ ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร     กรรมกำร 
 1.13 นำงกัญญำ  ดูพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร        กรรมกำร 
 1.14 นำยธีระพร  ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 1.15 น.ส. เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.16 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.17 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำร/ผูช้่วยเลขำนุกำร    
 
 

 มีหน้ำที่/….. 
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 มีหน้าที่  1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะ ก ำหนดนโยบำย วินิจฉัยสั่งกำร อ ำนวยกำร ตลอดจนตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหำ อันอำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564  
   2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 

2.  คณะกรรมการจัดท ายก “ร่าง”แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  
 2.1 นำยทวี  ทะนอก     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยปริญญำ จุฑำสงฆ์       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ 
 2.3 นำยสุดใจ สุปัญบุตร        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ 
 2.4 นำยภิญโญ  หอมไกล        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ 

 2.5 ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด สพม.24 กรรมกำร 
 2.6 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ  นว่มมะโน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ       กรรมกำร 
 2.7 น.ส. พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       กรรมกำร 
 2.8 นำยเจริญชัย  จงนุเครำะห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       กรรมกำร 
 2.9 นำงปิยพร  สุจิตตกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์      กรรมกำร 
 2.10 น.ส. รชันิดำ  ไสยรส ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี       กรรมกำร 
 2.11 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน       กรรมกำร 
 2.12 น.ส. วิภำวรรณ คันธนำม นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     กรรมกำร 
 2.13 นำงเขมจิรำ ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร     กรรมกำร 
 2.14 นำงกัญญำ  ดูพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร        กรรมกำร 
 2.15 นำยวิทยำ ศรีชำติ  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.16 นำยวิญญู อุตระ  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.17 น.ส. พิชญ์พัณณ์กุล พันสด  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.18 นำงนฤมล  ธรรมประชำ    ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.19 นำงศิริพร วรรณหอม  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.20 น.ส. รัศมี  ภูกันดำน  ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.21 นำงลัดดำ จงนุเครำะห์     ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.22 นำยสุรปรีชำ บุญแสนยศ  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.23 นำยสิทธิพร ประทีปทอง  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.24 น.ส. วรำภรณ์  บุ่งวิเศษ  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.25 น.ส. อรอนงค์ รุทเทวิน  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.26 นำงปุณญำนันท์ จิตรำช  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.27 นำยไวยวิทย์  มูลทรัพย์  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.28 นำยพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.29 นำยสมโภชน์  นันบุญ  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 

 30. นำงปรำณี/... 
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 2.30 นำงปรำณี  ระคำน นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.31 นำงวัชรำภรณ์  มะปะรัง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.32 นำงนำตยำ  มณีโชติ  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.33 นำงพีรญำ  กตำรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.34 นำงดวงใจ  ภำคมฤกษ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร   
 2.35 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 2.36 น.ส. มณีรัตน์ กรุงแสนเมือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
 2.37 นำงศิวำพร ชำญสอน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.38 น.ส. เกษร ปัญจิต นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
 2.39 นำงดอกอ้อ ทองวิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
 2.40 นำงรุ่งอรุณ จรียำนุวัฒน์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 2.41 นำยเฉลิมพล ถิ่นรัศมี นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 2.42 น.ส. สำวิตรี ฉำยจิตต์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 2.43 น.ส. วิรำวรรณ นระมำตย ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 2.44 นำงปรำงทิพย์ ศรีทำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
      2.45 นำงยุวดี นันทบุรมย์       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำร 
      2.46 นำงวรำวรรณ  คันทะวุฒิ      เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                              กรรมกำร 
      2.47 นำงศิระประภำ วิเชียรชัย     เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                              กรรมกำร 
 2.48 น.ส. สุพัตรำ วริวรรณ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  กรรมกำร 
 2.49 นำงพิมพร ไพเรำะ พนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 4  กรรมกำร 
 2.50 นำงสุภำพร กุไรรัตน์ พนักงำนธุรกำร ส 4  กรรมกำร 
 2.51 น.ส. ชนำนำถ สุ่มมำตย์ นักจิตวิทยำ กรรมกำร 
 2.52 น.ส. ญำณิน วิเศษวงษำ  เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล  กรรมกำร 
 2.53 นำยเนติรัฐ  ธรรมประชำ เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล  กรรมกำร 
 2.54 นำยวิชชุ ชูศรีนำค  เจ้ำหน้ำที่นิติกร  กรรมกำร 
 2.55 น.ส. กันติมำภรณ์ ศรีทำ  เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ  กรรมกำร 
 2.56 นำยเกียรติศักดิ์ ภูเนตร  เจ้ำหน้ำที่ ICT                 กรรมกำร 
 2.47 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.58 น.ส. เพ็ญพิมล ศิริกุล    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.59 นำงวิไลวรรณ ศรีทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร  
 2.60 นำยชริน พลตื้อ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที่ 1. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
  2. ก ำหนดและพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำย และสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 และสถำนศึกษำในสังกัด 
 

คณะกรรมกำร/..... 
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3.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่างเทคนิค และสถานที่ ประกอบด้วย  
 3.1 นำงเขมจิรำ ผลประสำท   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  ประธำนกรรมกำร 
 3.2 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                           กรรมกำร 
 3.3 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       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 นำยเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่   จัดสถำนที่พร้อมเครื่องอ ำนวยควำมสะดวก ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมทำงสื่อต่ำงๆ 
บันทึกภำพกิจกรรม ตลอดระยะเวลำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และอ านวยความสะดวก  ประกอบด้วย 
 4.1 นำงกัญญำ  ดูพงษ์   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร       ประธำนกรรมกำร 
      4.2 นำงยุวดี นันทบุรมย์       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำร 
      4.3 นำงศิระประภำ วิเชียรชัย     เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                              กรรมกำร 
 4.4 นำงพิมพร ไพเรำะ พนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 4  กรรมกำร 
 4.5 นำงสุภำพร  กุไรรัตน์ พนักงำนธุรกำร ส 4  กรรมกำร 
 4.6 น.ส. ชนำนำถ สุ่มมำตย์ นักจิตวิทยำ กรรมกำร 
 4.7 น.ส.หฤทัย ค ำหำรพล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร       กรรมกำร 
 4.8 น.ส. กันติมำภรณ์ ศรีทำ เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ  กรรมกำร 
 4.9 น.ส. ประภำพร พลโคกก่อง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  กรรมกำร 
 4.10 นำงปิยนุช  ภูผำจิตต์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
 4.11 น.ส. ญำณิน วิเศษวงษำ เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.12 นำงมลัย  อิ่มพลู  ลูกจ้ำงชั่วครำว    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 4.13 นำงนุงนุช  ฉำยถวิล  ลูกจ้ำงชั่วครำว    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่  รับลงทะเบียน แจกเอกสำร และอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจนจัดหำเครื่องดื่มพร้อมอำหำรว่ำง 
อำหำรกลำงวัน ส ำหรับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 

5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 
 5.2 นำงปรำณี  ระคำน     นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำนกรรมกำร 
      5.2 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 5.3 นำงนำตยำ  มณีโชติ             นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร    
      5.4 นำงดอกอ้อ  ทองวิจิตร          นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
      5.5 น.ส.วิรำวรรณ นระมำตย ์       นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 5.6 นำงสุพัตรำ  วริวรรณ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน กรรมกำร 
 5.7 นำงพิมพร  ไพเรำะ พนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 4 กรรมกำร 
 5.8 น.ส.หฤทัย ค ำหำรพล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร       กรรมกำร 
 5.9 น.ส.เกษร  ปัญจิต นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่/..... 
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 มีหน้าที ่ จัดท ำหลักฐำนกำรรับและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณโครงกำร พร้อมล้ำงหนี้เงินยืมรำชกำร           
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 
6.  คณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผนงาน และถูกต้อง ครบถ้วนของ

แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  
 6.1 นำยภิญโญ  หอมไกล   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24         

ประธำนกรรมกำร 
 6.2 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ      กรรมกำร 
 6.3 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน         กรรมกำร 
 6.4 นำยเจริญชัย จงนุเครำะห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 6.5 น.ส.พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
 6.6 น.ส. รัชนิดำ  ไสยรส   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
 6.7 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
 6.8 น.ส.วภิำวรรณ คันธนำม  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 6.9 นำงเขมจิรำ ผลประสำท  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  กรรมกำร 
 6.10 นำงกัญญำ  ดูพงษ์   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             กรรมกำร 
 6.11 นำงนฤมล  ธรรมประชำ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
 6.12 น.ส.รัศมี ภูกันดำน ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
 6.13 นำยวิญญู  อุตระ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
 6.14 น.ส. วรำภรณ์  บุ่งวิเศษ ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
 6.15 นำงวัชรำภรณ์  มะปะรัง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 6.16 นำงพีรญำ กตำรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 6.17 นำงปรำณี  ระคำน   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 6.18 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร  
 6.19 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6.20 นำยชริน  พลตื้อ   นักวิเครำะห์นโยบำยและปฏิบัติกำร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน “ร่ำง”แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” 
ให้สอดคล้องกับแผนงาน นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 อนุมัติและน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
 
 
 
 

7. คณะกรรมกำร/... 
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7.  คณะกรรมการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  
 7.1 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน            ประธำนกรรมกำร 
 7.2 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 7.3 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 7.4 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล ออกแบบ และจัดท ำเอกสำรรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนและ
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรวิเครำะห์และบูรณำกำรแผนพัฒนำกำรศึกษำ          
พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้สอดรับกับนโยบำย จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และให้สำมำรถน ำงบประมำณท่ีได้รับไป
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   17  พฤศจิกำยน 2563 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   17  พฤศจิกำยน  2563 
 
 

             (นำยทวี  ทะนอก) 
                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 



คณะด ำเนินงำน 

 
ที่ปรึกษำ 
 

 นายทวี  ทะนอก ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายปริญญา  จุฑาสงฆ์           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายสุดใจ  สุปัญบุตร             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายภิญโญ  หอมไกล             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 
 
คณะผู้จัดท ำ 
 

 นายธีระพร  ภาคมฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวเพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 นางวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 นายชริน  พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
ประมวลผล 
 

 นางวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 
แบบปก 
  

 นายวรการจักรี  จ าปาลี คร ูโรงเรียนกมลาไสย 
 
 
 
 
 

 

 

 




