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   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่        
ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มีหน้ำที่
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สนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพ โดยสอดคล้องกับนโยบำย จุดเน้น ของรัฐบำล 
และกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
   แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับนี้ เป็น
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563-2565 เป็นผลจำกกำร
วิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคลำกร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ แผนฉบับนี้จึงได้มีกำร
ก ำหนดกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพไว้ในยุทธศำสตร์และเป็นแผนที่แสดงถึง
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
   กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับนี้ 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไป และการจัดการศึกษา 
 

 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของส 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 ทีต่ั้ง 
  ถนนถีนำนนท์ ต ำบลโพนทอง   อ ำเภอเมือง  จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000  
  โทรศัพท์ 043-810543  โทรสำร 043-810620  
  เว็บไซต์  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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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

 

 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เป็นหน่วยงำนอ ำนวยกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้แยกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออกเป็น
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และเมื่อวันที่  17 สิงหำคม 2553 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
ประกำศก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
จ ำนวน 42 เขต มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด เพ่ือบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่จังหวัด
กำฬสินธุ์ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเท่ำเทียมกัน และเป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด 
จ ำนวน 55 โรงเรียน ครอบคลุม 18 อ ำเภอในจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 
   พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 36 
ก ำหนดให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ก ำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนส่งเสริม และ
สนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัด
กำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน         
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 และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนใน          
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ    

2. ความเป็นมา 
 

3. อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
                8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                9. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               10. ประสำน  ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร และ
คณะท ำงำน ด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
              12. ปฏิบัติงำนร่วมกับ/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง/ที่ ได้รับ
มอบหมำย 
 
 
 
 4.1 หน่วยงานภายใน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เป็นหน่วยงำนภำยใต้ก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน่วยงำนภำยใน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
   (1) กลุ่มอ ำนวยกำร  
   (2) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   (3) กลุ่มนโยบำยและแผน  
   (4) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
   (5) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
   (6) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
   (7) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
   (8) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   (9) กลุ่มกฎหมำยและคดี  
   (10) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
 
 
 

4. การบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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 4.2 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

สหวิทยำเขต 
 

เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรศึกษำกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

จังหวัดกำฬสินธุ ์

คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ  

(ก.ต.ป.น.) 

รองผู้อ ำนวยกำร  
สพม.กำฬสินธุ์ 

รองผู้อ ำนวยกำร  
สพม.กำฬสินธุ์ 

รองผู้อ ำนวยกำร  
สพม.กำฬสินธุ์ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

 

กลุ่มส่งเสริม                
กำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน  
และสินทรัพย์ 

สถำนศึกษำ       
จ ำนวน  55 โรงเรียน 

ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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  5.1 ข้อมูลนักเรียนและขนาดโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) 

 ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียนแยกตำมเพศ ชั้นเรียน และห้องเรียน 
 
 

ที ่ ระดับชั้น 
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 

รวมมธัยมศึกษาตอนปลาย 5,527 8,457 13,984 489 

รวมทั้งหมด 14,248 17,977 32,225 1,064 

 
 

  ตำรำงที่ 2 แสดงขนำดโรงเรียนจ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียน   
 

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 
 
 
 

5. ข้อมลูพื้นฐาน 
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  5.2 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) 

ประเภท ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำร สพม. กำฬสินธุ์ 1 - 1 
รองผู้อ ำนวยกำร สพม.กำฬสินธุ์ 3 - 3 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ 7 7 14 
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 
นักทรัพยำกรบุคคล  - 2 2 
นักวิชำกำรศึกษำ - 1 1 
ผู้ดูแลหมวดสถำนที่ 1  - 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
งบ สพฐ.จัดสรร  1 2 3 
งบบริหำรจัดกำร สพม.กำฬสินธุ์ 7 3 10 

รวมบุคลากรใน สพม.กาฬสินธุ ์ 26 47 73 
 
 ตารางท่ี 4 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมกลุ่ม/ประเภท และกำรติดต่อกลุ่มโดยตรง 
 

กลุ่ม ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ/ 
พนักงำนรำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม 
ทั้งหมด 

โทรศัพท ์
ติดต่อสื่อสำร 

ผู้บริหำร สพม.กำฬสินธุ ์ 4 - - 4 - 
กลุ่มอ ำนวยกำร 6 5 7 18 08-8557-7397 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 5 1 1 7 08-8557-7394 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 7 1 1 9 08-8557-7395 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมนิผล ฯ 14 - - 14 08-8557-7396 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6 1 1 8 08-8557-7398 
กลุ่มนโยบำยและแผน 4 - - 4 08-8557-7399 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 - - 2 08-8565-9583 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 - 1 2 063-0096929 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล ฯ 1 - 1 2 087-7750089 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 - 1 3 086-8548878 

รวมทั้งหมด 52 8 13 73  
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  5.3 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) 
 ตำรำงที่ 5 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนจริงในสถำนศึกษำ   
 
 

ต าแหน่ง ระดับ 
 

วิทยฐานะ 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. สายบริหาร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
คศ.4 เชี่ยวชำญ  -  - - 
คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 45 7 52 
คศ.2 ช ำนำญกำร - - - 

รวมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 45 7 52 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

คศ.4 เชี่ยวชำญ - - - 
คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 21 16 37 
คศ.2 ช ำนำญกำร 4 2 6 
คศ.1 - - - - 

รวมรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 25 18 43 
รวมสายงานบริหาร 70 25 95 

2. สายงานการสอน    

คร ู

คศ.4 เชี่ยวชำญ 1 1 2 
คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 412 822 1,234 
คศ.2 ช ำนำญกำร 88 146 234 
คศ.1 - 93 161 254 

 ครูผู้ช่วย - 33 81 114 
รวมสายงานการสอน 627 1,211 1,838 

3. สายงานสนับสนุนการสอน    

3.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค (2) 

ช ำนำญกำรพิเศษ - - - 
ช ำนำญกำร - - - 
ปฏิบัติกำร - - - 
ช ำนำญงำน 1 1 2 

3.2 ลูกจ้ำงประจ ำ 50 2 52 

3.3 พนักงำนรำชกำร/ 
อัตรำจ้ำงช่ัวครำว 

พนักงำนรำชกำร 57 52 109 
ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลน
ขั้นวิกฤต 

7 13 20 

บุคลำกรวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร์ 0 3 3 
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบตัิกำร(Lab Boy) 0 2 2 
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 3 9 12 
อัตรำจ้ำงบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนธรุกำร ร.ร. 14 38 52 
นักกำรภำรโรง 8 0 8 

รวมสายงานสนับสนนุการสอน (3.1+3.2+3.3) 140 120 260 

รวมจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น (1+2+3) 837 1,356 2,193 
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  5.4 การบริหารจัดการการศกึษา 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในสังกัด          
แบบกระจำยอ ำนำจ โดยแบ่งเป็น 8 สหวิทยำเขต ดังต่อไปนี้ 
 
 

สหวิทยำเขต โรงเรียน สหวิทยำเขต โรงเรียน 

 1. เมืองกาฬสินธุ ์ 1) อนุกูลนำรี    
2) เมืองกำฬสินธุ์ 
3) กำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 
4) หนองสอพิทยำคม 
5) แก่งนำจำรย์วิทยำคม 
6) เหล่ำนำแกวิทยำนุสรณ์ 
7) เมืองเหนือวิทยำคม 

5. ห้วยเม็ก             
หนองกุงศรี   

1) หนองกุงศรีวิทยำคำร 
2) ค ำเจริญวิทยำคม 
3) ห้วยเม็กวิทยำคม 
4) หัวหินวัฒนำลัย 
5) หนองบัวไชยวำรพิทยำสรรพ์ 
6) วังลิ้นฟ้ำวิทยำคม 
7) มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 

2. เมืองฟ้าแดด 1) กมลำไสย  
2) ดอนจำนวิทยำคม 
3) ร่องค ำ 
4) จ ำปำหลวงวิทยำคม 
5) โคกศรีเมือง 
6) ธัญญำพัฒนวิทย์ 
7) ฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร 
8) ดอนไทรงำมพิทยำคม 

6. วงนารายณ์   1) กำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
กำฬสินธุ์ 

2) กุฉินำรำยณ์ 
3) สำมขำสว่ำงวิทย์ 
4) นำไคร้พิทยำสรรพ์ 
5) เขำวงพิทยำคำร 
6) พุทโธภำวนำประชำสรรค์ 
7) โนนค ำวิทยำ 

3. ท่าม่วงชัยขันธ์ 1) สหัสขันธ์ศึกษำ  
2) สำมชัย 
3) ค ำม่วง 
4) ท่ำคันโทวิทยำคำร 
5) ดงกลำงพัฒนศึกษำ 
6) นำมะเขือพัฒนศึกษำ 
7) โนนศิลำวิทยำคม 

7. สมเด็จ 1) สมเด็จพิทยำคม 
2) มหำไชยพิทยำคม 
3) แก้วเสด็จพิทยำคม 
4) ประชำรัฐพัฒนศึกษำ 
5) บัวสำมัคคีพิทยำสรรค์ 
6) ผำเสวยรังสรรค์ 

4. ยางตลาด       
ฆ้องชัย   

1) ยำงตลำดวิทยำคำร 
2) โนนสูงวิทยำคม 
3) ฆ้องชัยวิทยำคม 
4) เหล่ำกลำงวิทยำคม 
5) เขำพระนอนวิทยำคม 
6) วังมนวิทยำคำร 
7) ไตรรัตน์วิทยำคม 

8. พลังผึ้ง   1) บ้ำนนำคูพัฒนำ                
“กรป.กลำงอุปถัมภ์” 

2) มอสวนขิงพิทยำสรรพ์ 
3) ห้วยผึ้งพิทยำ 
4) บ่อแก้วพระเทพญำณวิศิษฎ์- 

พัฒนำ 
5) นำมนพิทยำคม 
6) พระเทพญำณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ 
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   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำ ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สรุปเป็นรำยด้ำน ได้ดังนี้ 
  6.1 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
   จำกกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน โดยใน          
ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มีค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ            
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (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 
 

6. การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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ตำรำงที่ 2  แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

                         กลุ่มสำระ 
       ระดบั 

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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 6.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน

ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่ งเสริม สนับสนุนให้บรรลุ
เป้ำหมำย ดังนี้ 

   ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่

   ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบกำรศึกษำที่หลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมของ
ผู้เรียน แต่ละบุคคล 

   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยำกจนอย่ำงถูกต้อง 

   ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือเป็นกำร
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 

 
 

 6.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 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 ำเนินงำนอยู่          
ในระดับมำตรฐำนชั้นสูง คะแนน 4.26  คิดเป็นร้อยละ 85.35 
  ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 6 นโยบำย ทั้งหมด 32 ตวัชี้วัด 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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  6.4  ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษา 
   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  
 
  6.5 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
กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลำงคันให้ศึกษำต่อจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  5. ควรมีกำรส่งเสริมสนับสนุน องค์คณะบุคคลให้มีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำให้มำกยิ่งขึ้น 
 6. พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง หรือ ICT เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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 6.6 แนวทางแก้ไข 
 1. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
  1.1 ควรปรับปรุงกำรวัดและประเมินผล โดยให้วัดและประเมินผลตำมสภำพควำม       
เป็นจริง เน้นคะแนนกำรสอบระหว่ำงภำคให้มำกขึ้น ควรมีแนวทำงกำรวัดและประเมินผลที่ชัดแจนและ
ด้วยวิธีกำร ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมสำมำรถของนักเรียน จัดท ำคลังข้อสอบ วิเครำะห์ข้อสอบ 
O-Net เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวัดและประเมินผลกลำงภำคและปลำยภำค ประเมินทดสอบ Pre O-Net  
อย่ำงน้อย 2 – 3 ครั้ง ควรประเมินผลพัฒนำกำรของผู้เรียน พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดไม่ควรยึดติดเนื้อหำจำกต ำรำมำสร้ำงเครื่องมือวัดผล      
ยึดระเบียบกำรวัดและประเมินผล กำรเรียนเป็นส ำคัญและให้ข้อมูลย้อนกลับผลกำรวัดและประเมิน      
ให้ผู้เรียนได้รับรู้เพื่อกำรพัฒนำตนเอง  
  1.2 กำรนิเทศก ำกับติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ของครู เป็นแนวทำงที่ผู้ร่วมสนทนำกลุ่มให้
ควำมคิดเห็น เช่นเดียวกัน เช่น ควรมีกำรนิเทศ ติดตำม แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกสัปดำห์ นิเทศกำร
สอนของครูอย่ำงใกล้ชิด นิเทศครูรำยบุคคล นิเทศครูผู้สอนให้สอนตรงตำมตัวชี้วัด กำรนิเทศควรมี 2 
คณะ คือ คณะนิเทศชั้นเรียน ชั้นเรียนไม่เกิน 3 นำที และคณะนิเทศวิชำกำร มีกำรนิเทศก ำกับติดตำมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งระบบ ตั้งแต่ก่อนสอน ระหว่ำงสอนและหลังสอน และนิเทศให้ทั่วถึง  
  1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู มีประเด็นที่น่ำสนใจ เช่น ก่อนปิด
ภำคเรียน กลุ่มงำนวิชำกำรควรด ำเนินกำรเรื่องตัวชี้วัดให้กับครู ค้นหำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท ำ
ข้อมูล สำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และผลกำรสอบ O-net มำเป็นฐำนข้อมูล เพ่ือวิเครำะห์
ตัวชี้วัด ที่ควรพัฒนำและปรับปรุงนักเรียนร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ควร
สอดแทรก คุณธรรมให้นักเรียนมีสมำธิในกำรเรียน ควรใช้รูปแบบกำรวิจัยชั้นเรียนหรือบทบำท (LS) โดยมี
กระบวนกำร ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้วิเครำะห์หลักสูตร จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเป็น
ทีมจะได้แผน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนส่วนกลำง และมีกำรสังเกตกำรณ์สอนโดยผู้เชี่ยวชำญ มีกำร
สะท้อนผลหลังกำรสอน และมีกำรท ำซ้ ำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูบ่อยๆ  
  1.4 กำรติวหรือกำรเข้ำค่ำย เช่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วำงแผนกำรติวในช่วงเช้ำโดย
นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ไม่ต้องเข้ำแถวเคำรพธงชำติ จัดติวตลอดปีเช้ำ
และเย็น กำรเรียนเสริม หลังเรียน จัดชั่วโมงว่ำงให้ครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถได้สอนเพ่ิมเติมให้นักเรียน 
ให้วิทยำกรภำยนอกสอนเสริม จัดสอนเสริมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปกติ  
  1.5 กำรพัฒนำส่งเสริมด้ำนเจตคติและขวัญก ำลังใจ เช่น ให้ขวัญก ำลังใจกับครูและ
นักเรียนที่ท ำคะแนน ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด สร้ำงควำมตระหนักให้ครู และนักเรียนเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรสอบปรับทัศนคติ ของนักเรียนที่มีทัศนคติไม่ดีต่อครูผู้สอน จูงใจเรื่องค่ำตอบแทนครูผู้สอนเสริม
นอกเวลำหรือกำรเข้ำค่ำยติว  
  1.6 ด้ำนหลักสูตร ควรให้ครูมีควำมรู้ เรื่องหลักสูตร จัดหลักสูต รหลำกหลำยตำม
ควำมสำมำรถ ของผู้เรียน หรือมีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม  
  1.7 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู ควรปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ของครูให้น่ำสนใจใช้วิธีกำรใหม่ๆ ที่มีควำมน่ำสนใจ ใช้สื่อกำรสอนที่หลำกหลำย 
  1.8 กำรบริหำรจัดกำร เช่น ผู้บริหำรมีส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยลดกำรติด 0, ร, 
มส. และกำรสอบ O-net กำรก ำกับติดตำมนักเรียนที่มีปัญหำกำรเรียน กำรให้พันธะสัญญำระหว่ำงครู 
กับผู้บริหำร ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน พัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน กำรให้ชิ้นงำนกับ
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นักเรียนเพื่อ re-grade ใหม่ พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทัศนคติครูเกี่ยวกับนโยบำยกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ  นักเรียนเข้ำมำช่วยคัดกรองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของ
นักเรียน และกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรวิเครำะห์ มำตรฐำนตัวชี้วัดตำมหลักสูตร เพ่ือน ำมำจัดกำรเรียน
กำรสอนและท ำเครื่องมอืวัดผลตรงตำมตัวชี้วัด  
 2. ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทำงและวิธีกำรดังนี้  
  2.1 ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน กระบวนกำรของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบถ้วน 
ทั้ง 5 ขั้นตอน คือ รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล, คัดกรอง, ส่งเสริม, ป้องกันแก้ไข และส่งต่อประเด็นส ำคัญ 
ที่พบคือ ควรให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล กำรรู้จักนักเรียนรำยบุคคลให้ครบทุกด้ำน  เช่น 
ด้ำนครอบครัว กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ฐำนะครอบครัว กำรเรียน ควำมสำมำรถอ่ืนๆ เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ 
ประโยชน์ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันโดย
ทีมน ำ และทีมประสำน จัดครูที่ปรึกษำห้องละ 2 คน ติดตำมพฤติกรรมนักเรียน ให้ควำมส ำคัญกับกำร
เยี่ยมบ้ำนนักเรียน จัดระบบกำรเยี่ยมบ้ำนที่มีประสิทธิภำพโดยก ำหนดบุคคล แบ่งสำยครูเป็นกลุ่มให้
เหมำะสม ควรจัดครูเวรประจ ำวัน อย่ำงน้อย 3 คน เพื่อให้ดูแลตำมจุดต่ำงๆ ได้ทั่วถึง ควรก ำหนดนโยบำย 
ของผู้บริหำรให้ชัดเจน จัดท ำประกำศของโรงเรียนผ่ำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีมำตรฐำน 
กำรป้องกันในนักเรียนกลุ่มปกติ กำรแก้ไขปัญหำนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กำรเสริมแรงเชิงบวก ให้ก ำลังใจคนท ำ
ดี ก ำหนดมำตรฐำนเฝ้ำระวังป้องกันควำมเสี่ยงของนักเรียน มีคณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือสนับสนุนครูที่ปรึกษำ ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม กำรก ำกับ นิเทศ ติดตำมและให้ขวัญก ำลังใจครู 
สร้ำงภำคี เครือข่ำยผู้ปกครองและชุมชน  
  2.3 พัฒนำครูและบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ทักษะในกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน โดยจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่อง รื้อฟ้ืนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูรู้จักบทบำทหน้ำที่ รู้ระบบ 
รู้จัก นักเรียน ครูที่ปรึกษำต้องท ำได้จริง  
  2.4 วิธีกำรอ่ืนๆ เช่น เช็คนักเรียนหน้ำเสำธง จัดโครงกำรโรงเรียนสีขำว คลินิกเสนำรักษ์ 
ใช้ระบบ Student care แจ้งผู้ปกครองให้ทรำบกำรมำเรียน สร้ำงควำมเข้ำใจเรื่อง ระเบียบกำรลงโทษให้
ชัดเจน กำรเช็ค เวลำเรียนของนักเรียน 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ าท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 
 

 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. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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  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 เรียนสามารถเรี ยนได้       
ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้
สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นท่ี 
 
 
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ ประโยชน์ส่วนรวม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
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 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  

 

 
 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย        
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น 
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  

 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
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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  
 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 
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 จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 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  
 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 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
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 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 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  

 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน คร ูผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
 4.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  

 4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 
 
 
 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 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) การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  7) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง       
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้ 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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 3.เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน 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
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 
 เป้าหมายรวม  
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของสังคม 
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน  
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร 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  
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 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 
 
 
 
 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 
 
 
 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
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 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 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (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 และประเด็นที ่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 
 
 

7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
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 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 
 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. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
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 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  
 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 ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิ ชาและข้าม
สถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคน
ไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
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 เมื่อปี 2558 ประเทศไทยร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของ
สหประชาชาติ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน 
2) ยุติความหิวโหย 3) สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่มีคุณภาพ 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 
6) น้ าสะอาดและการสุขาภิบาล 7) พลังงานสมัยใหม่ 8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) โครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 10) ลดความเหลื่อมล้ า 11) เมืองมีความปลอดภัย มีภูมิต้านทาน 12) 
การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14) ทรัพยากรทางทะเล 15) 
ระบบนิเวศบนบก 16) ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 17) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซึ่งเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา คือ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี 
ประสิทธิผลภายในปี 2573  
 มาตรการส าคัญ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และท่ัวถึง  
 2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 3. พัฒนามาตรฐานการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เทียบเท่า นานาชาติ  
 เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การ
ดูแลและ การจัดการศึกษาระดับก่อนประถม ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพในปี 2573  
 มาตรการส าคัญ 
 1. ส่งเสริมการดูแลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยรอบด้านอย่างมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลตามวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม  
 3. เน้นความร่วมมือรัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
รวมถึง มหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573  
 มาตรการส าคัญ 
 1. เร่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มีปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานและสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ  
 2. เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาโดยเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิตและ ยกระดับก าลังคนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งองค์กรภายในและต่างประเทศ  

9. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
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 เป้าประสงค์ที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทาง
เทคนิคและ อาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานท า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573  
 มาตรการส าคัญ  
 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
ในรูปแบบ ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างานการประกอบอาชีพอิสระ การเป็น
ผู้ประกอบการ  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกอาชีพและการอบรมที่มีคุณภาพ
ตอบสนองการสร้าง อาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็น
ต่อการ ประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนวัยแรงงาน  
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 เป้าประสงค์ท่ี 4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่า
เทียม ภายในปี 2573  
 มาตรการส าคัญ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้ประชาชนทุกช่วงวัย
โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องการพิเศษ เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ  
 2. พัฒนาระบบการติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ได้รับ
การศึกษารวมทั้ง ผู้ที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันเพ่ือให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  
 3. จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาและเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ  
 เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งหญิงและ
ชาย สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
 มาตรการส าคัญ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและทักษะการ
อ่านออก เขียนได้ และการคิดค านวณ  
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างทั่วถึง  
 3. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อความรู้ สื่อฝึกทักษะที่มีคุณภาพ มาตรฐานในรูปแบบที่หลากหลาย 
เชื่อมโยง ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเข้าถึงได้  
 เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริม การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมือง ของโลกและความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนร่วม
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  
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 มาตรการส าคัญ  
 1. ผลักดันให้จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นวาระส าคัญในหลักสูตรและ
มาตรฐาน ทางคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  
 2. ส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะและค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมความเป็นพลเมืองและพล
โลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก
ผู้ พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน  
 มาตรการส าคัญ  
 1. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ส าหรับผู้เรียนกลุ่มที่มีความ
ต้องการ จ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มความสามารถพิเศษและกลุ่มด้อยโอกาส  
 เป้าประสงค์ที่ 4.B ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกาในการ
สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ 
ภายในปี 2573  
 มาตรการส าคัญ  
 1. สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความเป็นภาคีหุ้นส่วนเพ่ือ
พัฒนา การศึกษากับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
 เป้าประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่าง ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
และรัฐก าลัง พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573  
 มาตรการส าคัญ  
 1. วางแผนการผลิตครู คณาจารย์ อย่างมีระบบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
อัตราก าลังและ ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา  
 2. จัดท าข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหารและพัฒนาครูทั้ง
ระบบ และวางแผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐาน
วิชาเอก  
 3. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี 
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 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) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 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  
 
 
 
 

 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  

10. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

11. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 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 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ

ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้ เรียนในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงาน
ท าหรือน าไป ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

    1.3 แนวทางพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่  
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การ

พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
    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 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่ตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาก าลังคนใน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มข้ึน 

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  องค์ความรู้ 
และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ ประโยชน์หรือต่อยอด     
เชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

 

    2.3 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 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

3 3 3 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตามความ

ถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชพีครู 

85 90 95 

6 จ านวนสถานศึกษาทีไ่ด้รับการสง่เสริมสนับสนนุการพัฒนา 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชัน้ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาได้รับการพฒันาและยกระดบัความรู้ 
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ตน้ ที่ได้รบั        
การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร ์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล 
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหปุัญญา 
รายบุคคล 

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคลเพิ่มข้ึน 

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพฒันาให้มีความรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ       
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแตล่ะพื้นที่ ตลอดจน ความ    
ท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึน้ไป 

- - 80 

     

    3.3 แนวทางพัฒนา 
  - พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (ONET PISA วิทยาศาสตร์)  
  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา  
  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับสถานศึกษา  
     - พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน          
การจบ การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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  4. เรื่องที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ          
ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
    4.1 เป้าหมาย 
    ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 

   4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ

ประชากร กลุ่มอายุ  
- ระดับปฐมวยั  
- ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผู้เรียนที่เปน็ผู้พิการ ผู้ดอ้ยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษา และการพฒันาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 

3,630,000 3,630,000 3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นทีล่ักษณะพิเศษ ได้รบัการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงนิอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

20 20 20 

 

    4.3 แนวทางพัฒนา 
  - เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
  - ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
  - ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
    - ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลง
ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3 
 

  5. เรื่องท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.1 เป้าหมาย 
     สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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   5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการสง่เสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
75 80 85 

     

    5.3 แนวทางพัฒนา 
สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ

บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  6. เรื่องท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    6.1 เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
   6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 จ านวนกระบวนงานทีไ่ด้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทลัเพิ่มขึ้น 2 2 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ

เพิ่มข้ึน 
15 20 25 

3 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัดมีพฤตกิรรมที่ยดึมั่นความซื่อสัตย ์สุจริต 50 50 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา         

มีความอิสระ และความคล่องตวัในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

60 80 100 

 

  6.3 แนวทางพัฒนา 
  - สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
  - พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ       
การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
 
 



37 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1. ส่งเสริมและพฒันาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
2. ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
3. พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์การพัฒนา  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและ
น่าลงทุน 

    1. เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

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

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

    3. กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ า เพือ่สนับสนุน 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
(2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส ตามกรอบ

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

สีเขียวและการบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
(4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
 

12. แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.2561-2565) 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

 
 
 

 วิสัยทัศน์  
  “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1  อย่างมีคุณภาพ2 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข3  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น5   
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 216” 
 

 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน  เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึง 
เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ 
 3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทุกระบบ 
 6. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์         
ทุกรูปแบบ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์รวม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษ     

ที่ 21 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่  
                            ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2563-2565   
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง  แสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3  
                  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 

แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) ด้านความมั่นคง  
เป้าหมาย  
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและ   
ทุกระดับ  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา                 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

แผนแม่บท  
(1) ประเด็นความมั่นคง  
เป้าหมาย  
1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับเพิ่มขึ้น 

แผนย่อย  
(1) แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ  
เป้าหมาย  
2) คนไทยมคีวาม จงรักภักดี ซื่อสตัย์พร้อมธ ารง 
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ ชาติ สถาบันศาสนา  
เป็นที่เคารพ ยดึ เหนี่ยวจติใจของคน ไทยสูงข้ึน 
แนวทางการพัฒนา  
3) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
ภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันม ี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและ
สร้าง ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ สถาบัน
หลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ภาคภูมิใจในความเป็น คนไทยและชาติไทย ผา่น
ทางกลไก ต่าง ๆ รวมถึง การศึกษาประวัติศาสตร์ 
ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและ เผยแพร่ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ พอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิด ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบตั ิใช้
อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ 
พระราชกรณียกิจอยา่งสม่ าเสมอ 

เร่ืองท่ี  
(1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ 
ประเทศชาต ิ 
เป้าหมาย  
1 ) ผู้เรยีนมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคา่นิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม 
 แนวทางการพัฒนา  
1 ) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้าง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก ของชาติ 
และการปกครอง ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่  
3) ยกระดับคณุภาพการศึกษาและสร้างเสรมิโอกาส  
ในการ เข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ    
การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต ้
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

  แผนย่อย  
(2) การป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีม่ีผลกระทบ         
ต่อความมั่นคง  
เป้าหมาย  
1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา 
ยาเสพตดิ ความมั่นคงทางไซเบอร ์การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไมส่่งผลกระทบต่อการ
บริหารและ พัฒนาประเทศ 2) ภาคใต้มีความสงบ
สุข ร่มเย็น  
แนวทางการพัฒนา  
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคดิ
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิตั้งแต่ตน้น้ า กลางน้ า – 
ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ (6) การ
ปรับระบบ นิเวศ (สภาพแวดล้อม) ท่ีเหมาะสม โดย
การเสริมสร้าง ปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ของแต่ละกลุม่เป้าหมาย อาทิ 
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  
2) ป้องกันและแก้ไขปญัหาความมัน่คง ทางไซเบอร์
มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการ แก้ไข ปัญหา
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพ 
ปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร ์
 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เพื่อเป็นภมูิคุม้กันความเสี่ยง ในการด าเนินชีวิต       
ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
เป้าหมาย  
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บท 
 (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และ วัฒนธรรม 
 เป้าหมาย  
1) คนไทยมคีุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม  
ที่ดีงาม และมคีวามรัก และภมูิใจ ในความ
เป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับ 
ของนานาประเทศมากข้ึน 

แผนย่อย  
(1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
การ เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมือง  
ที่ด ี 
เป้าหมาย  
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบรูณม์ีความพร้อมในทุกมิต ิ
ตามมาตรฐานและ สมดลุทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวญิญาณที่ดี เข้าใจ        
ในการปฏิบัตติน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
1) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรยีน 
การสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียน 
การสอนตามพระราชด าริ และปรชัญา ของ
เศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้
ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนกัรู้ และการมสี่วน
ร่วม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
รองรับ การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 

ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
เป้าหมาย  
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2) สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ 
และสนบัสนุน ต่อการพัฒนาคนตลอด 
ช่วงชีวิต 

แผนแม่บท  
(12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ ที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ ในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล เพิ่มขึ้น 
มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
2) คนไทยได้รบัการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

แผนย่อย  
(1) การปฏริูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลง ในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย  
1) คนไทยได้รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการ เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรูส้ าหรับศตวรรษท่ี 21 
แผนย่อย 
(2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย  
เป้าหมาย  
1) ประเทศไทยมรีะบบข้อมลูเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ ตามพหุปญัญา เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา ให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญาสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อม การท างาน และระบบสนับสนุนท่ี
เหมาะสมส าหรบัผู้มคีวามสามารถ พิเศษ 
 

เร่ืองท่ี  
(2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ  
เป้าหมาย  
1) ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตร ีกีฬา ภาษา และอื่นๆ ได้รับ
การพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  
แนวทางการพัฒนา  
1) ผลติและพัฒนาก าลังคนให้มีทกัษะ สมรรถนะตรง
ตามความต้องการ ของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ  
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา ประเทศ 
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แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

 แผนแม่บท  
(11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย  
1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคณุภาพเพิ่มขึ้น 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดลุ ท้ังด้าน 
ร่างกาย สติปญัญาและคณุธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ    
ที่ 21 รักการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง        
ตลอดชีวิต 

แผนย่อย  
(3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
เป้าหมาย 
1) วัยเรยีน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษ   
ที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้     
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรม     
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถ ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานรว่มกับ ผู้อื่น 
2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยทีี่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนดัและ ความสนใจ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 

ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
เป้าหมาย  
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิต ในศตวรรษที ่21 
2) สังคมไทยมสีภาพแวดล้อม ที่เอื้อ
และสนบัสนุนต่อการพัฒนา คนตลอด
ช่วงชีวิต 

แผนแม่บท  
(12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมาย  
1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ ที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) คนไทยได้รบัการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

แผนย่อย  
1) การปฏริูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย  
1) คนไทยได้รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
2) เปลีย่นโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา    
ในทุกระดับ ทุกประเภท 

เร่ืองท่ี  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย ์ 
เป้าหมาย  
1) ผู้เรียนเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู้ คิดรเิริ่มและ 
สร้างสรรค์นวตักรรม มีความรู้ มีทกัษะมีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ  
ที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวยั มีความสามารถ   
ในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลไปสู่การสรา้งความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  
2) ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ ตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาและยกระดับคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษา (แตกเป็นปฐมวยั ONET PISA )  
2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะ         
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ          
ตามพหุปัญญา 

 
 
 



46 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

   3 . พัฒนาผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ คุณภาพ      
การนิเทศตดิตาม) 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาและสถานศึกษา เสรมิสร้าง ความเข้มแข็ง  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ การศึกษา
ส าหรับส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
5. พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล     
การจัดท าจดัเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา 
การออกเอกสารส าคญัทางการศึกษา และการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 

ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
เป้าหมาย 
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 2. สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ 
และสนบัสนุนต่อการพัฒนาคน ตลอด
ช่วงชีวิต 

แผนแม่บท  
(12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมาย  
1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ ที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) คนไทยได้รบัการพัฒนา เต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

แผนย่อย  
(1) การปฏริูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง     
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย  
1) คนไทยได้รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะ การเรยีนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรูส้ าหรับศตวรรษ     
ที่ 21  
2) เปลีย่นโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา    
ในทุกระดับ ทุกประเภท  
4) พัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีิต  
5) สรา้งระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับ นานาชาติ 

เร่ืองท่ี  
(4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา      
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า       
ทางการศึกษา  
เป้าหมาย  
1 ) ผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ กลุ่มชาติพันธุ ์
กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงเท่าเทียม และ   
มีคุณภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
1) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู ้
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
2) พัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคน 
ทุกช่วงวัย  
3) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคณุภาพ และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน  
4) พัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และ
การแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

 แผนแม่บท  

(17) ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกัน ทางสังคม  

เป้าหมาย  

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ มี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

แผนย่อย  
(2) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย            
เพื่อแก้ปัญหา เฉพาะกลุ่ม  
เป้าหมาย  
มีระบบและกลไกในการใหค้วามช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
1) จัดให้มรีะบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ และกลไก ในการ 
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปา้หมายทีต่้องการ ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อใหส้ามารถ ให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุม่เป้าหมายที่หลากหลาย และ
ครอบคลมุครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรง
ต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิต   
ที่มีความเสี่ยง ผู้ตดิเช้ือ และบุคคลที่ต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

กลยุทธ์ที่ 5ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
เป้าหมาย  
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2) สังคมไทยมสีภาพแวดล้อม ที่เอื้อ
และสนบัสนุนต่อการพัฒนาคน ตลอด
ช่วงชีวิต 

แผนแม่บท  
(12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  
1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ ที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2) คนไทยได้รบัการพัฒนา เต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

แผนย่อย  
(1) การปฏริูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง ต่อ
การเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมาย  
1) คนไทยได้รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
แนวทางการพัฒนา  
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรูส้ าหรับศตวรรษ     
ที่ 21  
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา         
ในทุกระดับ ทุกประเภท 
 

เร่ืองท่ี  
(5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  
1) สถานศึกษาจดัการศึกษาเพื่อการบรรล ุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา  
1) สรา้งจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(5) ด้านการสร้างการเติบโต บน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

แผนแม่บท  
(18) ประเด็น การเติบโตอยา่งยั่งยืน 
เป้าหมาย  
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

แผนย่อย  
(5) การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคต
ประเทศ  
เป้าหมาย  
คนไทยมีคณุลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริมคณุลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  
โดยปรบัปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพ ในอนาคตสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู ้และการมีส่วน
ร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดบัประเทศและ
ระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษา
และ/หรือการจัดการเรียนรู ้ตลอดชีวิตทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 

ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
เป้าหมาย  
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2) สังคมไทยมสีภาพแวดล้อม ที่เอื้อ
และสนบัสนุนต่อการพัฒนา คนตลอด
ช่วงชีวิต 

แผนแม่บท  
(12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  
1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปญัหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2) คนไทยได้รบัการพัฒนา เต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

แผนย่อย  
(1) การปฏริูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง ต่อ
การเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมาย  
1) คนไทยได้รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรูส้ าหรับศตวรรษ     
ที่ 21  
2) เปลีย่นโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา     
ในทุกระดับ ทุกประเภท  
4) พัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวิต  
5) สรา้งระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

เร่ืองท่ี  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา  
เป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล   
ในการบริหารจัดการ เชิงบูรณาการ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษา  
แนวทางการพัฒนา  
1) สนับสนนุ ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบ บริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดั
การศึกษา  
3) ส่งเสริม สนับสนุนใหโ้รงเรยีนนติิบุคคลมีการบริหาร 
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการกระจายอ านาจ  
4) พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดยใช้พื้นที ่และสถานศึกษาเป็นฐานเพื่อให้สามารถ
บริหารและจดัการศึกษา ได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ จัดตั้งพื้นที่นวตักรรม
การศึกษา 
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แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(6) ด้านการปรับสมดลุและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บท  
(20) ประเด็น การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย  
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่ม ี
ประสิทธิภาพด้วยการนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย  
(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
เป้าหมาย  
ภาครัฐมีขดีสมรรถนะ สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และ มีความคล่องตัว  
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมยั 
เปิดกว้างเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
แผนย่อย  
(5) การสร้างและพฒันาบคุลากรภาครัฐ เป้าหมาย 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านยิม ในการท างานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มจีิตส านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
แนวทางการพัฒนา  
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวเิคราะห์และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
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แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (y) แผนระดับ 3 (x) 
ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมาย แผนแม่บท/เป้าหมาย (Y2) แผนย่อย/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา (Y1) เรื่อง/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 

 แผนแม่บท  
(21) ประเด็น การต่อตา้นการทุจรติและ 
ประพฤติมิชอบ เป้าหมาย ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อย 
 (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  
1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสตัย์
สุจรติ  
แนวทางการพัฒนา  
1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ด ี      
มีวัฒนธรรมสุจรติ และการปลูกฝัง และหล่อหลอม 
วัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย       
ทุกระดับ  
2) ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก 
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  ได้ศึกษำวิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำ 
ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ในเชิงบวก
และเชิงลบ โดยกำรพิจำรณำจำกสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก เป็นกำรพิจำรณำจุด
แข็งและจุดอ่อนของสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และกำรพิจำรณำโอกำสและอุปสรรคจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
1.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1) 

 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. นโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีขององค์กรมีควำม
ชัดเจน ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนด         
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีกำรมอบหมำยบทบำท
หน้ำที่ที่ชัดเจน ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 

3. วัฒนธรรมองค์มีควำมรักและควำมสำมัคคี        
ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี 

4. โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร เป็นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบที่ก ำหนด ท ำให้สำมำรถ
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. มีเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เป็นสหวิทยำเขต ท ำให้กำรบริหำรงำนทั้ง 4 งำน
ตำมโครงสร้ำงเกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำร
จัดกำร 
 

1.  กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล          
ขำดควำมต่อเนื่องและไม่ครอบคลุม 

2. นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจมีข้อจ ำกัด       
กำรปฏิบัติในบำงภำรกิจ 

3. นโยบำยที่ก ำหนดจำกส่วนกลำง โครงกำร 
กิจกรรม ยังไม่เป็นไปตำมสภำพปัญหำและ 
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
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1.2 ด้านผลผลิตและบริการ (Product and service : S2) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ  
2. กำรนิเทศกำรศึกษำ ส่งผลต่อระดับคุณภำพและ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ 
3. โรงเรียนจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
4. ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจที่

ได้รับข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรศึกษำ 
จำกกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ เนื่องจำกส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดมี
ระบบกำรประชำสัมพันธ์ที่มีคุณภำพ 

1. กำรใช้บริกำรบำงส่วนมีข้อจ ำกัดและ         
มีควำมล่ำช้ำ 

2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  
ขัน้พื้นฐำน (O-NET) อยู่ในระดับต่ ำ 

 

 
1.3 ด้านบุคลากร (Man : M1) 
 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. ผู้น ำองค์กรเป็นผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง           
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำ และยึดหลักคุณธรรมในกำรบริหำร 
ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ทักษะตรงตำม  
สำยงำน และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำน และผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

3. ครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณ มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีต้นแบบคุณธรรมที่ดี 

1. สถำนศึกษำส่วนใหญ่ขำดแคลนบุคลำกรครู 
ครูไม่ครบตำมกลุ่มสำระวิชำ ครูบำงส่วน
สอนไม่ตรงตำมวุฒิ/วิชำเอก และมีภำระงำน
นอกเหนือจำกงำนกำรสอน ส่งผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน 

2. บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ     
ในกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะภำษำ
ในกำรสื่อสำร โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ 
ส่งผลให้ผู้เรียนขำดทักษะในกำรสื่อสำร 

3. บุคลำกรขำดขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
เนื่องจำกขำดควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิชำชีพ 
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 1.4  ด้านการเงินและงบประมาณ (Money : M2) 
 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. ระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  
บัญชีและพัสดุ ได้แก่ ระบบงบประมำณ พัสดุ 
กำรเงิน และบัญชี ส่งผลให้กำรบริหำร
งบประมำณมีประสิทธิภำพ 

2. กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณท ำให้
มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติและเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

3. ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรก ำกับ ติดตำม กำรบริหำร
งบประมำณมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ควำม
ผิดพลำดในกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินน้อยลง 

  4. บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
งบประมำณ แผนงำน โครงกำร และสำมำรถให้
ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริกำร ส่งผลให้
กำรบริหำรโครงกำรเป็นไปตำมระเบียบ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

1. กำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมภำรกิจ กลยุทธ์   
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2. กำรจัดสรรงบประมำณบำงรำยกำรไม่ตรง
กับควำมต้องกำรของโรงเรียน 
 

 
  1.5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์  (Material : M3) 
 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง มีกำรมอบอ ำนำจ                 
ให้หน่วยงำนระดับปฏิบัติงำนชัดเชน และ
เหมำะสม ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ กำรปฏิบัติงำนเพียงพอส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน ส่งผลให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนมีไม่เพียงพอ 
ไม่ทันสมัย และไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนที่ล่ำช้ำ ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
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1.6 ด้านการบริหารจัดการ  (Management : M4) 
 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. ระบบบริหำรด้ำนงบประมำณ ระบบบัญชี 
กำรเงิน กำรพัสดุ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส่งผลให้เกิดควำม
เชื่อมั่นในกำรบริหำรงบประมำณ 

2. มีกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม มีกำรท ำงำน
เป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

3. ผู้น ำองค์กรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำน
บรรลุตำมเป้ำหมำย 

 

1.  กำรก ำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลไม่
เข้มข้น และขำดควำมต่อเนื่อง ท ำให้ขำด
ข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำน 

2. ระบบสำรสนเทศมีควำมซ้ ำซ้อน ไม่เป็น
เอกภำพ เพิ่มภำระงำนให้กับสถำนศึกษำ    
ในกำรกรอกข้อมูล 

 
 

 
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture = S) 
 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. สถำนศึกษำในสังกัดกระจำยทั้งจังหวัด ส่งผลให้
ประชำกรวัยเรียนได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงสำมำรถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี 

3. สังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับ
กำรศึกษำ ส่งผลให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตร
หลำนได้เข้ำเรียนในรูปแบบที่หลำกหลำย พร้อม 
ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ และ
ทุนกำรศึกษำ 

4. วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่
หลำกหลำย ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ที่เน้นกำรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักษำวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงำมให้ด ำรงอยู่ต่อไปอย่ำงมีคุณภำพ 
 

1. ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน         
ในโรงเรียนเมือง และมสีถำนศึกษำสังกัดอ่ืน  
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนในสังกัดมีทำงเลือกใน
กำรศึกษำอีกทำงหนึ่ง ส่งผลให้ขนำด
สถำนศึกษำในสังกัดเล็กลง 

2. สังคมและสภำพแวดล้อมที่มีปัจจัยเสี่ยง   
ด้ำนอบำยมุข ปัญหำยำเสพติด ส่งผลต่อ
พฤติกรรมผู้เรียนที่ไม่พ่ึงประสงค์ 
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2.2 ด้านเทคโนโลยี (Technological = T) 
 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว   
ส่งผลให้มีแหล่งเรียน สืบค้นองค์ควำมรู้ เพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีโอกำส
พัฒนำตนเอง และจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
ส่งผลต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง และกำรควบคุมพฤติกรรม    
ที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ มีผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก และพฤติกรรมเรียนแบบ
ที่ไม่เหมำะสม 

 
 

2.3 ด้านเศรษฐกิจ  (Economic = E) 
 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. สภำวะเศรษฐกิจ และรำยได้ต่อหัวของประชำกร
ต่อครัวเรือน สำมำรถส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำรับ
บริกำรกำรศึกษำได้ 

2. กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกทุกภำค
ส่วนและกำรสนับสนุนให้ผู้เรียนมีรำยได้ระหว่ำง
เรียน ส่งผลต่อโอกำสทำงกำรศึกษำของผู้เรียน
มำกขึ้น 

 

1. ประชำกรบำงส่วนมีรำยได้ต่ ำ มีฐำนะยำกจน
เนื่องจำกกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร หรือ
รับจ้ำง รำยได้ข้ึนอยู่กับรำคำพืชผลทำง
กำรเกษตร ส่งผลต่อกำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน 
2. ปัญหำทำงเศรษฐกิจมีส่วนท ำให้ผู้ปกครอง
นักเรียนบำงส่วนมีฐำนะยำกจน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน (ออกกลำงคัน) 
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2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal = P) 
 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. มีกฎหมำยกำรกระจำยอ ำนำจให้ควำมส ำคัญกับ

กำรจัดกำรศึกษำ ท ำให้ท้องถิ่นจัดกำรศึกษำได้
ตำมควำมต้องกำรและทั่วถึง 

2. นโยบำยกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำทักษะ
วิชำชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทำงเลือกในกำรเรียน 
เพ่ือประกอบอำชีพมำกข้ึน 

3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เพิ่มโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

4. นโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ท ำให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและ
ทั่วถึง รวมทั้งช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยของ
ผู้ปกครองนักเรียน 

5. นโยบำยกำรปฏิรูปครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส่งผลให้ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมำกข้ึน 

1. กฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ซ้ ำซ้อน ยำกแก่กำรปฏิบัติ ก่อให้เกิดปัญหำ
กำรบริหำรงำนระหว่ำงองค์กร 

2. นโยบำยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กำร
จัดกำรด้ำนกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรและหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 4 
 

ทิศทางพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

 
 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลักขององค์กร และนวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังรายละเอียด ต่อไปนี้   

 

 “องค์กรคุณภาพ  บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

 
 

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

 

 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

วิสัยทัศน์ 

 

พันธกิจ 

 

เป้าประสงค์ 

 



61 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าว         
สู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 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 และการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 8. มีระบบบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

 

 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์  คิดคู่คุณธรรม  น าทีมพัฒนา  ก้าวหน้าทันสมัย  ใส่ใจบริการ 
 

 

 

 กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่นิยมองค์กร 

 

กลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1.1 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
   2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และ มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ   
  1.2 ตัวช้ีวัด  

  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
   1.3 แนวทางพัฒนา 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่ 
    3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน
การด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.1 เป้าหมาย 

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 2.2 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 3. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ          
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ตามพหุปัญญา 
 5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพ ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
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   2.3 แนวทางพัฒนา 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาประเทศ  
   2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   3.1 เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ         
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย          
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
    2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   3.2 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของนักเรียน ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน             
(O-NET) ร้องละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
 3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึน้ไป 
 4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 5. จ านวนสถานศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
  6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEER) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
    8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน         ด้าน
ต่าง ๆ  เพ่ือการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 
  9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ           
การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 10. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมงต่อปี 
 11. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 12. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาตนเอง              
(ID-PLAN) 
 13. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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 14. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตาม 
และพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และก ากับดูแล มีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3.2 แนวทางพัฒนา 
  - พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (ONET PISA พัฒนา
วิทยาศาสตร์)  
  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู ้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และ
พัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา  
  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพการนิเทศติดตาม)  
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับสถานศึกษา  
     - พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ 
การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
               ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   4.1 เป้าหมาย 
    ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
   4.2 ตัวช้ีวัด 
 1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) 
 2. ร้อยละผู้เรียนที่เป็น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
 3. ร้อยละของนักเรียน ที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
    4. จ านวนอัตราการออกกลางคันลดลง 
   4.3 แนวทางพัฒนา 
  - เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
  - ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
  - ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
    - ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลง
ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1 เป้าหมาย 
     สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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 5.2 ตัวชี้วัด 

  1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 2. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษา เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) 
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ร้อยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   5.3 แนวทางพัฒนา 

สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
   6.1 เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  6.2 ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 3) ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 
 4) ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัว
ในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 5) ระดับคุณภาพผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) 
 6) ระดับคุณภาพของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   6.3 แนวทางพัฒนา 
    - สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
อย่าง มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
    - พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
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 เพ่ือให้ทิศทางนโยบายถูกแบ่งสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
จึงได้ก าหนดกรอบกลยุทธ์การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้การขับเคลื่อนระบบการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมุ่งหวัง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมาย
เหตุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม 
2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัย
พิบัติต่าง ๆ   
 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2). ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง  
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
 
3). ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมาย
เหตุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

1) ร้อยละผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ  สร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน 
2) ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
3) จ านวนผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ  มี
ทักษะความรู้ที่สอดคล้อง  
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 
4) ร้อยละของสถานศึกษา   
ที่มีระบบการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ       
ตามพหุปัญญา 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพ ได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย หมาย
เหตุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะ     
ที่เหมาะสมตามวัย มีความ 
สามารถในการพึ่งพาตนเอง 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ    
การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าว
สู่สากล น าไปสู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมี
จรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1) ร้อยละของนักเรียน      
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)          
ร้องละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
2) จ านวนผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬา) 
3) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
4) ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
5) จ านวนสถานศึกษา        
ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละของครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEER) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย แนวทาง

พัฒนา ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 7) ร้อยละของสถานศึกษา      

ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 
8) ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน
ด้านตา่ง ๆ  เพื่อการประกอบ
อาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสอดคล้อง ตาม
สภาพความต้องการและบรบิท
ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความ
ท้าทายที่เป็นพลวัตของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 
9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ผลการประเมินตนเองในแต่
ละมาตรฐานตามระบบการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
10) ร้อยละของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
30 ชั่วโมงต่อปี 
 

100 
 
 
 
 
 
 

 
80 
 
 
 
 
 
 
 

 

80 
 
 
 
 

80 

100 
 
 
 
 
 
 

 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 

 

80 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 

 

85 

 

 
 
 
 



70 
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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย หมาย
เหตุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 11) ร้อยละของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่
มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
12) ร้อยละของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
ที่จัดท าแผนพัฒนาตนเอง    
(ID-PLAN) 
13) ร้อยละของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
14) ร้อยละของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตามและพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน และก ากับดูแล     
มีผลการประเมินตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
               และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย หมาย
เหตุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยงที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทยีม และมีคุณภาพ 

1) อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
   - ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) 
2) ร้อยละผู้เรียนที่เป็น       
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส       
เข้าถึงบริการการศึกษา และ
การพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมตามความจ าเป็น 
3) ร้อยละของนักเรียน ที่
ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 
4) จ านวนอัตราการออก
กลางคันลดลง 
5) ร้อยละของสถานศึกษา   
มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์ที่  5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย หมาย
เหตุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

สถานศึกษาจัดการศึกษา  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ร้อยละของนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนัก             
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
2) ร้อยละของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษา เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน(Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ร้อยละของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  
มีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4) ร้อยละของสถานศึกษา   
มีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่  6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย หมาย

เหตุ 
ปี 2563 

ปี 
2564 ปี 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24  และ
สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
และรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

1) จ านวนกระบวนงานที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
และสถานศึกษาในสังกัด       
มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
3) ร้อยละของนักเรียนในสังกัด
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
4) ร้อยละของสถานศึกษา   
น าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษามีความอิสระและ
ความคล่องตัวในการบริหาร
และจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
5) ระดับคุณภาพผลการ
ประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) 
6) ระดับคุณภาพของ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2 
 
 

80 
 
 
 
 
 

 
50 
 

 
60 
 
 
 

 
4.30 

 
 
 
 
5 

2 
 
 

90 
 
 
 
 
 

 
50 
 

 
80 
 
 
 

 
4.50 

 
 
 
 
5 

2 
 
 

95 
 
 
 
 
 

 
50 
 

 
100 

 
 
 

 
4.80 

 
 
 
 
5 

 

 
 
 
 



74 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

 

 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 24 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่เท่าเทียม โดยได้ก าหนดโครงการในการ
ด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
              ของสังคมและประเทศชาติ 

    

1 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

2 
โครงการพัฒนาสภานักเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

100,000 100,000 100,000 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

3 
โครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียน 

100,000 100,000 100,000 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 300,000 300,000 300,000  

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความ   
สามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    

4 

ส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา           
ในเวท ีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

40,000 40,000 40,000 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล           

การจัดการศึกษา 

5 
การแข่งขันกีฬานักเรียน ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

200,000 200,000 200,000 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

6 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.24 

50,000 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผล ฯ           

7 
โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี  

200,000 200,000 200,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผล ฯ           

รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ  3  ปี พ.ศ. 2563-2565 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

9 
การนิเทศ ติดตามประเมินผล              
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

50,000 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผล ฯ           

10 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการ เน้นสมรรถนะทางทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

100,000 100,000 100,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผล ฯ           

รวมกลยุทธ์ที่ 2 640,000 640,000 640,000  

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

    

11 

โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

50,000 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

12 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้  
สะเตม็ศึกษา (STEM)  

50,000 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

13 
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน       
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมิน 
PISA  

60,000 60,000 60,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

14 
พัฒนากระบวนการแนะแนวเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   

40,000 40,000 40,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

15 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

16 

โครงการการพัฒนาครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค            
(Boot Camp) เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

50,000 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

17 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละ
ค่านิยมของชาติ 

100,000 100,000 100,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

18 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอย 
พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 50,000 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

19 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร            
ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
ด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้          
ในศตวรรษ  ที่ 21 

60,000 200,000 200,000 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

20 
โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงาน 
การสอน 

60,000 200,000 200,000 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

21 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ             
การปฏิบัติงานของบุคลากร แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้วยกระบวนการ PLC 

153,000 150,000 150,000 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

22 
การพัฒนาครูประจ าชั้น เพื่อเป็น
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

23 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และถอดประสบ- 
การณ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากร              
ทางการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 873,000 873,000 873,000  

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ  
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

    

24 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

30,000 30,000 30,000 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

25 โครงการติดตามเด็กออกกลางคัน  20,000 20,000 20,000 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

26 
โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

50,000 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

27 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

100,000 100,000 100,000 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

รวมกลยุทธ์ที่ 4 200,000 200,000 200,000  

กลยุทธ์ที่  5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    

28 

โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและบูรณา
การความรู้ สู่การผลิต การบริโภค รักษ์
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) 

200,000 200,000 200,000 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

29 
พัฒนาระบบบริหารจัดการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

100,000 100,000 000,000 กลุ่มอ านวยการ 

รวมกลยุทธ์ที่ 5 300,000 300,000 300,000  

กลยุทธ์ที่  6 การส่งเสริมและพัฒนา                                       
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

    

30 
โครงการบริหารจัดการด้านการวางแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 

50,000 50,000 50,000 
กลุ่ม 

นโยบายและแผน 

31 
การขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สพม. 24   

150,000 150,000 150,000 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

32 

ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและ       
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ด้านงบประมาณของสพม.24 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

57,000 57,000 57,000 
หน่วย 

ตรวจสอบภายใน 

33 
คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตามนักเรียน 
ที่ได้รับทุนการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  

40,000 40,000 40,000 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

34 
โครงการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

150,000 150,000 150,000 
กลุ่ม 

นโยบายและแผน 

35 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มอ านวยการ 

36 
โครงการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
กลุ่ม 

นโยบายและแผน 

37 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา               
(เขตสุจริต)          

100,000 100,000 100,000 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

38 

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การขอรับเงินบ าเหน็จ-บ านาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filing) ส าหรับผู้เกษียณ  
อายุราชการ  

40,000 40,000 40,000 
กลุ่มบริหารงาน

การเงินและ
สินทรัพย์ 

รวมกลยุทธ์ที่ 6 3,687,000 3,687,000 3,687,000  

รวมทั้งหมด 6,000,000 6,000,000 6,000,000  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

 ส่วนที ่5 
 

การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ก าหนดกรอบ แนวทางในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุป ระสงค์ภายใต้
งบประมาณที่มีอยู่จ ากัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนสูงสุด โดยมีกระบวนการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้  

 

 
1. สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับความเป็นมา และความเชื่อมโยง  

ของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กับนโยบายและแผนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการรับรู้และ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน  

2. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมาย  การ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

3. เน้นย้ าให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วน  ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน  

4. บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และ ก าหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน  

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ติดตามความก้าวหน้าประจ าปีและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี      
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 

 
 
 

 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด  
 2. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องส่ งเสริมการบริหารจัดการเชิ งยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา            
การปฏิบัติงาน  
 3. การบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  
 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจ ตรงกันอย่างทั่วถึง  
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ       
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
ที่   54/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  

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

 ด้วย ตำมพระรำชบัญญัติพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
โดยจัดท ำเป็น แผนห้ำปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ ด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ 
และแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยในวำระเริ่มแรก ให้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรเป็นแผนสำมปีโดยมีระยะเวลำตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
ก ำหนดด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2655) ส ำหรับเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  24 ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  
 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2655) ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1 นำยทวี  ทะนอก ผู้อ ำนวยกำร สพม.24                ประธำนกรรมกำร 

 1.2 นำยปริญญำ  จุฑำสงฆ์   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยยอดรัก บุรวัฒน์   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 
 1.4 นำยสุดใจ  สุปัญบุตร   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 

 1.5 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ        กรรมกำร 
 1.6 นำยเจสดำ  ขวัญสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร     กรรมกำร 
 1.7 น.ส.พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 
 1.8 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
 1.9 นำยเจริญชัย  จงนุเครำะห์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำร 
 1.10 นำงปรำณี  ระคำน นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
 1.11 น.ส.วภิำวรรณ คันธนำม นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 1.12 นำงเขมจิรำ ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  กรรมกำร 
 1.13 นำยจิรนิติ์  อินอุ่นโชต ิ นิติกรช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี    กรรมกำร 
 

1.14 นำยธีระพร/... 
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 1.14 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.15 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.16 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.17 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะ ก ำหนดนโยบำย วินิจฉัยสั่งกำร อ ำนวยกำร ตลอดจนตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหำ อันอำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2655) 
   2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2655) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 

2.  คณะกรรมการพิจารณาจัดท ายก “ร่าง”แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2655) ประกอบด้วย  
 2.1 นำยทวี  ทะนอก ผู้อ ำนวยกำร สพม.24                ประธำนกรรมกำร 

 2.2 นำยปริญญำ  จุฑำสงฆ์   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำยยอดรัก บุรวัฒน์   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 
 2.4 นำยสุดใจ  สุปัญบุตร   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 
 2.5 ประธำนสหวิทยำเขตในสังกัด        กรรมกำร 
 2.6 ตัวแทนผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด       กรรมกำร 

 2.7 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ   กรรมกำร 
 2.8  นำยเจสดำ  ขวัญสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
 2.9 น.ส.พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
 2.10 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
 2.11 นำยเจริญชัย จงนุเครำะห์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 2.12 นำงปรำณี ระคำน นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
 2.13 น.ส.วภิำวรรณ คันธนำม นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 2.14 นำงเขมจิรำ ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  กรรมกำร 
 2.15  นำยจิรนิติ์ อินอุ่นโชต ิ นิติกรช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี    กรรมกำร 
 2.16 นำยวิทยำ ศรีชำติ ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.17 นำยวิญญู อุตระ ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.18 น.ส.พิชญ์พัณณ์กุล พันสด ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.19 นำงนฤมล  ธรรมประชำ   ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.20 นำงศิริพร วรรณหอม ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.21 นำงลัดดำ จงนุเครำะห์    ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 2.22 น.ส.รัศมี  ภูกันดำน ศึกษำนิเทศก์  กรรมกำร 
 

2.23 นำยสุรปรีชำ/... 
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 2.23 นำยสุรปรีชำ บุญแสนยศ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.24 นำยสิทธิพร ประทีปทอง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.25 น.ส.วรำภรณ์  บุ่งวิเศษ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 2.26 นำงกัญญำ ดูพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.27 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร  
 2.28 นำงนำตยำ  มณีโชติ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 

 2.29 นำงพีรญำ  กตำรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 2.30 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
 2.31 นำงดวงใจ  ภำคมฤกษ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร   
 2.32 น.ส.มณีรัตน์ กรุงแสนเมือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
 2.33 น.ส.เกษร ปัญจิต นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
 2.34 นำงศิวำพร  ชำญสอน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.35 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 2.36 นำยเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 2.37 น.ส.สำวิตร ีฉำยจิตต์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 2.38 นำงดอกอ้อ ทองวิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 2.39 นำงปรำงทิพย์ ศรีทำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
      2.40 นำงยุวดี  นันทบุรมย์       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำร 
      2.41 น.ส.กฤษณำ ภูเนตร      เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                              กรรมกำร 
 2.42 นำงสุพัตรำ  วริวรรณ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  กรรมกำร 
 2.43 น.ส.นันท์ณภัส บุญใบ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
      2.44 นำงศิระประภำ วิเชียรชัย     เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                              กรรมกำร 
 2.45 น.ส.จิรัฐติกร ภำคมฤกษ์ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
 2.46 นำยวิชชุ  ชูศรีนำค  เจ้ำหน้ำที่นิติกร  กรรมกำร 
 2.47 น.ส.กันติมำภรณ์  ศรีทำ  เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ  กรรมกำร 
 2.48 นำยธีระพร  ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.49 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร  
 

 มีหน้าที่  วิเครำะห์ และจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ให้มีประสิทธิภำพและประสิ ทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  
 

3.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประชาสัมพันธ์ และช่างเทคนิค ประกอบด้วย  
   3.1 นำยเจสดำ  ขวัญสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 3.2 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 
 3.3 นำยอุรณ  ค ำภิรมย์  ช่ำงไฟฟ้ำ ชั้น 4 กรรมกำร 
 3.4 นำยเกียรติศักดิ์  ภูเนตร  เจ้ำหน้ำที่ ICT                กรรมกำร 
 3.5 นำยเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.6 นำงสุจินดำ  ภูนำเหนือ  ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่/... 
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 มีหน้าที่   จัดสถำนที่พร้อมเครื่องอ ำนวยควำมสะดวก ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมทำงสื่อต่ำงๆ 
บันทึกภำพกิจกรรม ตลอดระยะเวลำกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2655) 
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และอ านวยความสะดวก  ประกอบด้วย 
 4.1 นำงกัญญำ ดูพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 4.2 น.ส.จิรัฐติกร ภำคมฤกษ์ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
 4.3 น.ส.หฤทัย หำรค ำพล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร       กรรมกำร 
 4.4 น.ส.กันติมำภรณ์ ศรีทำ เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ  กรรมกำร 
 4.5 น.ส.ประภำพร พลโคกก่อง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  กรรมกำร 
 4.6 น.ส.ญำณิน วิเศษวงษำ เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล  กรรมกำร 
 4.7 นำงปิยนุช  ภผูำจิตต์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
 4.8 นำงวรำวรรณ  คันทะวุฒิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.9 นำงสุจินดำ  ภูนำเหนือ  ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 3.10 นำงมลัย  อิ่มพลู  ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่  รับลงทะเบียน แจกเอกสำร และอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจนจัดหำเครื่องดื่มพร้อมอำหำรว่ำง 
อำหำรกลำงวัน ส ำหรับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2655)  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 

5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 
 5.1 นำยยอดรัก บุรวัฒน์       รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24     ประธำนกรรมกำร 

 5.2 นำงปรำณี  ระคำน     นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   ประธำนกรรมกำร 
      5.3 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 5.4 นำงนำตยำ  มณีโชติ             นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร    
      5.5 นำงดอกอ้อ  ทองวิจิตร          นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 5.6 นำงสุพัตรำ  วริวรรณ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน กรรมกำร 
 5.7 นำงพิมพร  ไพเรำะ พนักงำนกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
 5.8 นำงสุภำพร  กุไรรัตน์ พนักงำนกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
 5.9 น.ส.หฤทัย หำรค ำพล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร       กรรมกำร 
 5.10 น.ส.เกษร  ปัญจิต นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่ จัดท ำหลักฐำนกำรรับและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณโครงกำร พร้อมล้ำงหนี้เงินยืมรำชกำร           
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 
6.  คณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผนงาน และถูกต้อง ครบถ้วนของ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2655) ประกอบด้วย  
 6.1 นำยปริญญำ  จุฑำสงฆ์   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำยยอดรัก บุรวัฒน์   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 
 6.3 นำยสุดใจ  สุปัญบุตร   รองผู้อ ำนวยกำร สพม.24 รองประธำนกรรมกำร 
 

6.4 ว่ำที่ พ.ต.จรญั/... 
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 6.4 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ      กรรมกำร 
 6.5 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน         กรรมกำร 
 6.6 นำยเจริญชัย จงนุเครำะห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 6.7 นำยเจสดำ ขวัญสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
 6.8 น.ส.พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
 6.9 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
 6.10 น.ส.วภิำวรรณ คันธนำม  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 6.11 นำงเขมจิรำ ผลประสำท  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  กรรมกำร 
 6.12 นำยวิทยำ  ศรีชำต ิ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
 6.13 นำงนฤมล  ธรรมประชำ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
 6.14 น.ส.รัศมี ภูกันดำน ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
 6.15 นำยวิญญู  อุตระ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
 6.16 น.ส.มณีรัตน์  กรุงแสนเมือง   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 6.17 นำงพีรญำ กตำรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช 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 สอดคล้อง ครบถ้วน “ร่ำง”แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2655)” ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 อนุมัติและ
น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
 
7.  คณะกรรมการจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2655) 

ประกอบด้วย  
 7.1 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน           ประธำนกรรมกำร 
 7.2 นำงเขมจิรำ ผลประสำท  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  กรรมกำร 
 7.3 น.ส.เพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 7.4 นำยชริน  พลตื้อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 7.5 นำยเกียรติศักดิ์  ภูเนตร  เจ้ำหน้ำที่ ICT                    กรรมกำร 
 7.6 นำยเนติรัตน์ ธรรมประชำ เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล     กรรมกำร 
 7.7 นำงวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที่  ออกแบบ และจัดท ำเอกสำรรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2655) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 และรำยงำน
หน่วยงำนต้นสังกัด 
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 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินงำนที่ได้รับมอบหมำย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   10  มีนำคม  2563 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  11  มีนำคม  2563 
 
 
 

                (นำยทวี  ทะนอก) 
                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 



คณะด ำเนินงำน 

 
คณะที่ปรึกษำ 
 นายทวี  ทะนอก ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายปริญญา  จุฑาสงฆ์           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายยอดรัก  บุรวัฒน์             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นายสุดใจ  สุปัญบุตร             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 
 
 
คณะผู้จัดท ำ 
 

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

 นางวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกำฬสินธุ ์

http://www.sesao24.go.th/ks 

โทรศพัท ์ 04381-0543 

โทรสำร   04381-0620            

 

 

มุ่งผลสมัฤทธ์ิ คิดคู่คณุธรรม น ำทีมพฒันำ กำ้วหนำ้ทนัสมยั ใสใจบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 


