
 

นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา   
 

เป้าหมาย 
  1. น ักเร ียนระด ับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ 
เสมอภาค   

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

 4. สถานศ ึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป ็นกลไกข ับเคลื่อนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่คุณภาพระด ับมาตรฐานสากล 

 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา  
  6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยท่ี
สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ค่านิยมองค์กร 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์  คิดคู่คุณธรรม  นําทีมพัฒนา  ก้าวหน้าทันสมัย  ใส่ใจบริการ 

 ยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



 

นโยบาย 
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

 นโยบายท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการ
วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
 1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 1.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ           
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา และหลักสูตร
ระยะสั้น 



 

 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education:STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และ   
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
 4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

 นโยบายท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

 นโยบายท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กด้อยโอกาส          
ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 



 

 นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 นโยบายท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เช่น โรงเรียน
ท่ีประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “สหวิทยาเขต”   
 2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค 
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 
 
 
 


