คำนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 ได้ จัด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำน และขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ โดยมีสำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นกำรพัฒนำ
เป้ ำ หมำย ตั ว ชี้ วั ด โครงกำร กิ จ กรรม และงบประมำณ โดยมี ก ำรวิ เครำะห์ ค วำมสอดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี แผนกำรศึ ก ษำแห่ งขำติ นโยบำยรัฐ บำล แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ระทรวง
ศึกษำธิกำร และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำหนดนโยบำยที่มุ่งเน้น
พัฒนำ และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะเป็นกรอบและแนวทำงในกำรดำเนินงำน เพื่อให้ บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และผลักดันสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแก่เยำวชนของชำติได้ตำมที่มุ่งหวัง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไป และการจัดการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน มี ห น้ ำที่ ดำเนิ น กำรให้ เป็ น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำที่
ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ดำเนินกำร
บริหำรจัดกำรโดย นำยทวี ทะนอก ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
และคณะรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 พร้อมด้วยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
1.1 ที่ตั้ง
ถนนถีนำนนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-810543 โทรสำร 043-810620
เว็ปไซต์ www.sesao24.go.th/
1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธำนี โดยมีลำน้ำปำว
และห้วยพันชำด เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดมหำสำรคำม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดำหำร โดยมีสันปันน้ำ
ของเทือกเขำภูพำน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดมหำสำรคำม โดยมีลำน้ำชี เป็นเส้นแบ่งเขต และ
บำงส่วนติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น

แผนที่ เขตบริกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

2
1.3 โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สพม. 24
(ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่กำรศึกษำ)

ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน

กลุ่มกฎหมำยและคดี

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24

กลุ่ม
อำนวยกำร

กลุ่ม
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล

กลุ่ม
นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่ม
นโยบำยและแผน

กลุ่ม
พัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
แผนภูมิ : แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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1.4 อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 36
กำหนดให้เขตพื้นที่กำรศึกษำมีคณะกรรมกำรและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีอำนำจหน้ำที่ในกำร
กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนส่งเสริม และ
สนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัด
กำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์ก รวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบั น สั งคมอื่ น ที่ จั ดกำรศึ กษำในรู ป แบบที่ ห ลำกหลำยในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำ และปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ อื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับอำนำจหน้ำที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มีอำนำจหน้ำที่ตำมประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2561 ดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้ นที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น
2. วิเครำะห์ กำรจั ดตั้ งงบประมำณเงิน อุ ดหนุ น ทั่ว ไปของสถำนศึ กษำ และหน่ ว ยงำนใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่ วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงำนร่วมกับ/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง/ที่ได้รับมอบหมำย
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2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เป็นหน่วยงำนอำนวยกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิก ำร เรื่ อ งกำรแบ่ งส่ ว นรำชกำรภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึ กษำ พระรำชบั ญ ญั ติกำรศึกษำแห่ งชำติ (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระรำชบั ญ ญั ติระเบี ยบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้แยกเขตพื้นที่กำรศึกษำออกเป็นเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และเมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2553 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศกำหนด
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้งของสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำนวน 42 เขต
มีห น้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบกำรจั ด กำรศึ ก ษำระดับ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนให้ บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ ำหมำย
ที่กำหนด เพื่อบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำในเขตพื้นที่จัง หวัดกำฬสินธุ์ และให้
กำรสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 55 โรงเรียน ให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนเท่ ำเที ย มกัน และเป็ น หน่ ว ยงำนที่ อยู่ ภ ำยใต้ กำรก ำกั บ ดูแ ลของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
2.1 ข้อมูลสานักงาน
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 24 รับ ผิ ดชอบส่ งเสริมกำรจัดกำรศึก ษำ
ระดับมัธยมศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ครอบคลุมทั้งหมด 18 อำเภอ มีสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 55 แห่ง
สำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ตั้งอยู่ ถนนถีนำนนท์ ตำบลโพนทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000 เว็บไซต์ www.sesao24.go.th กำรติดต่อสื่อสำร สำมำรถติดต่อได้
จำแนกตำมกลุ่มงำน ดังนี้
กลุ่ม

โทรศัพท์

โทรสำร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
หน้ำห้องผู้อำนวยกำร สพม.24
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนโยบำยและแผน
หน่วยตรวจสอบภำยใน
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
กลุ่มกฎหมำยและคดี

043-810543
08-8551-7710
08-8557-7394
08-8557-7395
08-8557-7396
08-8557-7397
08-8557-7398
08-8557-7399
08-8565-9583
063-0096929

043-810620
-

087-7750089

-

086-8548878

-

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

5
2.2 ข้อมูลบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลจำนวนบุคลำกร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2563)
- จำแนกตำมประตำแหน่งและประเภท
ประเภท

ตาแหน่ง

ผู้อำนวยกำร สพม.24
รองผู้อำนวยกำร สพม.24
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค (2)
พนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 4
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนธุรกำร ส 4 (ช่วยรำชกำร ฯ)
พนักงำนไฟฟ้ำ ชั้น 4
นักจิตวิทยำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนบริกำร
งบ สพฐ.จัดสรร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
งบบริหำรจัดกำร สพม.24
รวมบุคลากรใน สพม.24
ผู้บริหำรกำรศึกษำ

จานวนบุคลากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
1
1
3
3
7
8
15
5
29
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
7
5
12
26
47
73

- จำแนกตำมกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
บุคลากร
จานวน (คน)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภำยใน
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
กลุ่มกฎหมำยและคดี
รวมบุคลากร

1
3
16
7
4
8
16
9
2
2
2
3
73
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2.3 ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563)
ประเภท

ตาแหน่ง

จานวนบุคลากร (คน)
ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยกำร

47

7

54

รองผู้อำนวยกำร

15

7

22

ข้ำรำชกำรครู

ครู

675

1,221

1,896

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค(2)

1

1

2

ลูกจ้ำงประจำ

ลูกจ้ำงประจำ

54

2

56

พนักงำนรำชกำร

พนักงำนรำชกำร

57

52

109

ครูขั้นวิกฤต (ขำดแคลน)

7

13

20

ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

1

1

2

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

3

9

12

ครูวิทย์-คณิต

0

3

3

โครงกำรพระรำชดำริ

0

3

3

Lab Boy

0

2

2

ครูธุรกำรโรงเรียน

14

38

52

นักกำรภำรโรง

8

0

8

882

1,359

2,241

ผู้บริหำรโรงเรียน

ลูกจ้ำงชั่วครำว

รวมบุคลากรในสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

7
2.4 การบริหารจัดการการศึกษา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 บริห ำรจั ด กำรสถำนศึ ก ษำในสั งกั ด
แบบกระจำยอำนำจ โดยแบ่งเป็น 8 สหวิทยำเขต ดังต่อไปนี้
ที่

สหวิทยำเขต

โรงเรียน

สถำนที่ตั้งสหวิทยำเขต

1

เมืองกำฬสินธุ์

โรงเรียนอนุกูลนำรี
โรงเรียนเมืองกำฬสินธุ์
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์
โรงเรียนหนองสอพิทยำคม
โรงเรียนแก่งนำจำรย์วิทยำคม
โรงเรียนเหล่ำนำแกวิทยำนุสรณ์
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยำคม

โรงเรียนอนุกูลนำรี

2

เมืองฟ้ำแดด

โรงเรียนกมลำไสย
โรงเรียนดอนจำนวิทยำคม
โรงเรียนร่องคำ
โรงเรียนจำปำหลวงวิทยำคม
โรงเรียนโคกศรีเมือง
โรงเรียนธัญญำพัฒนวิทย์
โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร
โรงเรียนดอนไทรงำมพิทยำคม

โรงเรียนร่องคำ

3

ท่ำม่วงชัยขันธ์

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษำ
โรงเรียนสำมชัย
โรงเรียนคำม่วง
โรงเรียนท่ำคันโทวิทยำคำร
โรงเรียนดงกลำงพัฒนศึกษำ
โรงเรียนนำมะเขือพัฒนศึกษำ
โรงเรียนโนนศิลำวิทยำคม

โรงเรียนโนนศิลำพิทยำคม

4

ยำงตลำดฆ้องชัย

โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร
โรงเรียนโนนสูงวิทยำคม
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยำคม
โรงเรียนเหล่ำกลำงวิทยำคม
โรงเรียนเขำพระนอนวิทยำคม
โรงเรียนวังมนวิทยำคำร
โรงเรียนไตรรัตน์วิทยำคม

โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร
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ที่

สหวิทยำเขต

โรงเรียน

ที่ตั้งสหวิทยำเขต

5

ห้วยเม็กหนองกุงศรี

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคำร
โรงเรียนคำเจริญวิทยำคม
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยำคม
โรงเรียนหัวหินวัฒนำลัย
โรงเรียนหนองบัวไชยวำรพิทยำสรรพ์
โรงเรียนวังลิ้นฟ้ำวิทยำคม
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

โรงเรียนหัวหินวัฒนำลัย

6

วงนำรำยณ์

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย
โรงเรียนกำฬสินธุ์
โรงเรียนกุฉินำรำยณ์
โรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์
โรงเรียนนำไคร้พิทยำสรรพ์
โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร
โรงเรียนพุทโธภำวนำประชำสรรค์
โรงเรียนโนนคำวิทยำ

โรงเรียน
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย
กำฬสินธุ์

7

สมเด็จ

โรงเรียนสมเด็จพิทยำคม
โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยำคม
โรงเรียนประชำรัฐพัฒนศึกษำ
โรงเรียนบัวสำมัคคีพิทยำสรรค์
โรงเรียนผำเสวยรังสรรค์

โรงเรียน
ประชำรัฐพัฒนศึกษำ

8

พลังผึ้ง

โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ
“กรป.กลำงอุปถัมภ์”
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยำสรรพ์
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยำ

โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ
“กรป.กลำงอุปถัมภ์”

โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพวิศิษฎ์พัฒนำ

โรงเรียนนำมนพิทยำคม
โรงเรียนพระเทพวิศิษฎ์อุดมวิทย์
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2.5 ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ 20 กรกฎำคม 2563)
2.5.1 จาแนกตามขนาดและจานวนนักเรียน
ประเภท/ขนาด

จานวนนักเรียน

จานวน(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

2,500 คน ขึ้นไป

3

ขนำดที่ 4 โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ
รวม

55

2.6 ข้อมูลจานวนนักเรียน ห้องเรียน (ข้อมูล ณ 20 กรกฎำคม 2563)
2.6.1 จำแนกรำยชั้นเรียน เพศ ห้อง
ที่

ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
หญิง
รวม
3,200
6,299

1

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

ชาย
3,099

2

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

2,956

3,213

6,169

193

3

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

2,666

3,107

5,773

186

8,721

9,520

18,241

575

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง
196

4

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

2,002

2,996

4,998

164

5

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

1,724

2,830

4,554

159

6

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

1,801

2,631

4,432

166

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

5,527

8,457

13,984

489

รวมทั้งหมด

14,248

17,977

32,225

1,064
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3. การพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สรุปเป็นรำยด้ำน ได้ดังนี้
3.1 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
จำกกำรดำเนินงำนปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
ได้ ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำคุณ ภำพกำรศึก ษำ เพื่ อยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท ำงกำรเรีย นของนั ก เรีย น โดยในปี
กำรศึ ก ษำ 2562 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 มี ค่ ำ เฉลี่ ย ผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ดังนี้
1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ อยู่ที่ 35.92
และมีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำระดับประเทศ อยู่ที่ 36.30
2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ อยู่ที่ 29.97
และมีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำระดับประเทศ อยู่ที่ 33.10

ระดับประเทศ
ระดับสังกัด (สพฐ.)
ระดับ สพม.24

55.14
55.91
56.99

33.25
32.98
31.50

26.73
26.98
25.35

วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

ระดับ

ภำษำอังกฤษ

กลุ่มสำระ

ภำษำไทย

ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
เฉลี่ยรวม

30.07
30.22
29.85

36.30
36.52
35.92

60
50
40

ระด ับประเทศ

30

ระด ับส ังก ัด (สพฐ .)

20

ระด ับ สพม.24

10
0

ภาษาไทย

ภาษาอ ังกฤษ

คณิต ศาสตร์

วิทยาศาสตร์

แผนภูมทิ ี่ 1 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับประเทศ–ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
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วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

สังคมศึกษำ

ระดับ

ภำษำอังกฤษ

กลุ่มสำระ

ภำษำไทย

ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
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

50
40
ระด ับประเทศ

30

ั ัด
ระด ับสงก

20

ระด ับ สพม.24

10
0

ภาษาไทย

อ ังกฤษ

ั
สงคม

คณิต

วิทย์

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบเฉลี่ยทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับประเทศ–ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
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ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนน ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560

2561

2562

ผลต่าง
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
คะแนนเฉลี่ยรวม

31.44
32.73

36.03
36.70

29.85
35.92

- 6.18
- 0.78

กลุ่มสาระวิชา

แผนภูมทิ ี่ 3 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
60
50
40
2560
2561
2562

30
20
10
0

ภาษาไทย

ภาษาอ ังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จำกตำรำงที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
เมื่ อ พิ จ ำรณำคะแนนเฉลี่ ย 4 กลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ ปี ก ำรศึ กษำ 2561-2562 กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
มีค่ำคะแนนเฉลี่ยลดลง
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ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบคะแนน ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
กลุ่มสาระวิชา

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560
2561
2562

ผลต่าง
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
คะแนนเฉลี่ยรวม

26.30
28.89

28.15
30.54

27.25
29.97

- 0.90
- 0.57

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2560
2561
2562

ภาษาไทย

ั
สงคม

อ ังกฤษ

คณิต

วิทย์

จำกตำรำงที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ2560-2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ภำพรวม
มีค ะแนนเฉลี่ ย รวม 5 กลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ ล ดลงจำกปี ที่ ผ่ ำนมำ คือ กลุ่ ม สำระกำรเรียนรู้ ภ ำษำไทย
ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ ตำมลำดับ
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3.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ได้ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยมีกระบวนกำรดำเนินงำนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุ
เป้ำหมำย ดังนี้
 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบกำรศึกษำที่หลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมของ
ผู้เรียน แต่ละบุคคล
 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยำกจนอย่ำงถูกต้อง
 ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อเป็นกำร
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
3.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มีผลกำรพัฒ นำด้ำนประสิทธิภ ำพกำร
บริหำรจัดกำร ได้แก่ ผลกำรดำเนินงำนตำมคำรังรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS : KPI Report System)
และมีผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS : Action Plan Report System) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริห ำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
 ผลกำรด ำเนิ น งำนกำรประเมิ น ส่ ว นรำชกำรตำมมำตรกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน 3 มำตรฐำน 10 ตัวชี้วัด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภ ำพในกำรปฏิบั ติรำชกำร (มำตรำ 44) (KRS : KPI Report System) สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลคะแนนกำรดำเนินงำนอยู่ใน
ระดับมำตรฐำนชั้นสูง คะแนน 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.35
 ผลกำรด ำเนิ น งำนกำรบริห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 นโยบำย ทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยรวม 3.60 อยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก
 ผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้
คะแนนที่ได้รับอยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภำพ ดี
 ผลกำรดำเนินงำนคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลกำร
ดำเนินงำนควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน คะแนน 79.79 อยู่ในระดับ B

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

15
3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา
สำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 24 มีปัญ หำและอุป สรรคในกำรบริห ำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด คือ
1. โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดมีแนวโน้มสูงขึ้น และครูปฏิบัติกำรสอนไม่ครบชั้นเรียน ไม่ครบ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และขำดแคลนครูในสำขำที่จำเป็น
2. ผลสั ม ฤทธิ์ท ำงกำรเรียนของนักเรียนยังไม่เป็น ที่น่ ำพอใจ อยู่ในระดับ ที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน และไม่บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
3. โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขำดแคลนอำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงอื่น เนื่องจำกชำรุดทรุดโทรม
ก่อสร้ำงมำนำน และขำดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. กำรดูแลช่วยเหลือนั กเรียนของสถำนศึกษำยังไม่ครอบคลุมประเด็น ปัญหำและควำม
ต้องกำรของเด็กและเยำวชน และปรับไม่ทันกระแสควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมทำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำง
ครูและนักเรียนอย่ำงรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น
5. กำรร่วมมือบริหำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนยังมีน้อย เนื่องจำกชุมชน หรือ
ผู้ปกครอง มักจะมอบหมำยให้โรงเรียนเมื่อมีกำรเสนอควำมคิดเห็น เสนอแนะ
3.5 ข้อเสนอแนะ
1. พั ฒ นำครู สู่ มื อ อำชี พ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ งเน้ น โรงเรีย นขนำดเล็ ก ที่ ข ำดแคลนครู ใ น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำหลัก และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์นักเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำควรมีกระบวนกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม สถำนศึกษำในสังกัด
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ ให้ ผู้เรียนมีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และสื่ อสำรภำษำที่ 3 และ
กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ผ่ ำนกิ จ กรรมที่ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active Learning)
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ควรจัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำเพิ่มตำมควำมขำดแคลน
4. ควรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือเด็ก
กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลำงคันให้ศึกษำต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. ควรมีกำรส่งเสริมสนับสนุน องค์คณะบุคคลให้มีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำให้มำกยิ่งขึ้น
6. พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง หรือ ICT เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ส่วนที่ 2
ทิศทางพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16

ส่วนที่ 2
ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุ
ข้อมาตรา ที่ต้องนาไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
เข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ดังนี้
1.1 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.2 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิ ต ใจ วินั ย อารมณ์ สั งคม และสติ ปั ญ ญาให้ ส มกั บ วัย โดยส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
1.3 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
1.4 การศึ ก ษาทั้ ง ปวงต้ อ งมุ่ ง พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น คนดี มี วิ นั ย ภู มิ ใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5 ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัด
ของตน
1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในการศึกษา และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
1.7 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.7.1 ด าเนิ น การให้ เด็ ก เล็ ก ได้ รับ การดู แ ลและพั ฒ นาก่ อ นเข้ ารั บ การศึ ก ษา เพื่ อ ให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.7.2 ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.6
1.7.3 ให้ มี ก ลไกและระบบการผลิ ต คั ด กรองและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครูแ ละ
อาจารย์ ให้ได้ผู้ มีจิตวิญญาณแห่ งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับ ความสามารถและประสิทธิภ าพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณ ธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
1.7.4 ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นได้
ตามความถนั ด และปรับ ปรุงโครงสร้างของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุ เป้ าหมายดังกล่าว โดยให้
สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ก าหนดให้ รัฐ มี ยุ ท ธศาสตร์ช าติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 -2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่า
เทียม และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในรู ป แบบ “ประชารั ฐ ”
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
รวมทั้ ง การจั ด ท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง
2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว
6) การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละเมื อ งน่ า อยู่ อั จ ฉริ ย ะ 7) โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละดิ จิ ทั ล
8) ผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง และขนาดย่ อ มยุ ค ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ 10) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้
13) การสร้างให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก
17) ความเสมอภาคและหลั กประกัน ทางสั งคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริห ารจัดการน้ า
ทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นแผนที่จัดทาไว้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ประกอบด้วย
1. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย ระดับประเด็นแผนแม่บท
1. คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21
สามารถในการแก้ปั ญหาปรับ ตัว สื่ อสาร และทางานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีประสิทธิผ ลเพิ่มขึ้น มีนิสั ย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น
1.1.2 แผนย่ อ ยการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย ระดับแผนย่อย
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่ม ขึ้น มีทั กษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ปั ญหาปรับ ตัว สื่ อสาร และทางานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีประสิทธิผ ลเพิ่มขึ้น มีนิสั ย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
- ประเทศไทยมี ร ะบบข้ อ มู ล เพื่ อ การส่ งเสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตามพหุ ปั ญ ญา เพื่ อ
ประโยชน์ ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
2. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
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เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
3. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
4. ประเด็นความมั่นคง
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
5. ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น
6. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง โดยการปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สั งคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ
มีโอกาส อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน และที่เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา
1. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3) การยกระดับ คุณ ภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่ างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้อง
มีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
2) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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5) การส่งเสริมการจั ดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์
2.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.1 ประเด็น
1) การปรับ หลั กสู ตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การพัฒ นาหลักสู ตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้
ผู้เรียนและประชาชนได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2) การขับ เคลื่อนการพัฒ นาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา ทั้ง
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้าง
ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เพื่อพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ
3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้ องกัน
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปั ญหายาเสพติด สร้างและพัฒ นาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สั งคม
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง
4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุ คลากรทางการศึกษาตระหนั กรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผ ล ซึมซับคุณ ค่าแห่ ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดี อีกทั้งสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทางานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม
4. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
4.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ
4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึ กษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 –2580 และอีก 4 ยุท ธศาสตร์เพิ่ มเติม คือ 1) การเสริม สร้างและพัฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน
5) การเสริมสร้างความมั่น คงแห่ งชาติ เพื่อการพัฒ นาประเทศสู่ ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริห าร
จั ดการในภาครั ฐ การป้ องกัน การทุ จ ริต ประพฤติมิช อบและธรรมาภิ บาลในสั งคมไทย 7) การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การ
พัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3.เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิ ตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่ เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมให้ สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้ การบริห ารราชการแผ่ นดินมีประสิ ทธิภ าพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่ อให้ มีการกระจายความเจริญ ไปสู่ภู มิภ าคโดยการพัฒ นาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่ อผลั กดัน ให้ ป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ มีบทบาทนาและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก
เป้าหมายรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของสังคม
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ
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4. ทุน ทางธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย
1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
เป้าหมาย
1) ลดปั ญ หาความเหลื่ อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่ มคนที่ มีฐานะทางเศรษฐกิจสั งคมที่
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมาย
1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมาย
- เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
- ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
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6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว
โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ
พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ พั ฒ นากาลั งคนให้ มีส มรรถนะในการทำงาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัย
ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560
- 2579 ได้กาหนดสาระสาคัญ สาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การ
เข้ า ถึ ง โอกาสทางการศึ ก ษา (Access) ความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา (Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Quality) ประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี
ข้ า งหน้ า และมี ยุ ท ธศาสตร์ 6 ประการ คื อ 1) การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คม และ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒ นากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ
คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒ นาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ คุณภาพและ
ประสิ ท ธิภ าพของการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งและรองรับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่น คงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสั งคมไทยให้ เป็นสั งคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒ นาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ ป านกลาง สู่ ก ารเป็ น ประเทศในโลกที่ ห นึ่ ง ด้ ว ยการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของก าลั งแรงงาน
(productivity) ให้ มีทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒ นา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
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7. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย
และแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัย
คุกคามเพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางหรือดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ
การกาหนดยุท ธศาสตร์ห รือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่ งชาติ แผนบริห าร
วิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับ ชาติว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ 19 แผน ได้แก่
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติภ ายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข 4) การพั ฒ นาระบบการเตรียมความพร้ อมแห่ งชาติ 5) การพั ฒ นา
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและ
แก้ปั ญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษา
ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความ
มั่นคงด้านอาหารและน้า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
จาแนกเป็ น นโยบายหลั ก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่ว น 12 เรื่อง ส่ วนที่ เกี่ยวข้องด้านการศึ กษา คื อ
นโยบายหลัก
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับ รูปแบบการเรียนรู้แ ละการสอนเพื่ อพั ฒ นาทักษะและอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยส้าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลัก สูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยี
และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การ
คัดเลือก การผลิตและพัฒ นาครู ที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและ
จัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้า งาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน
อนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึง มีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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8.3 พัฒนาอาชีวะ – คุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนากาลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และเตรียมการ
สาหรับผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท้างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถ
สูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนาในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย
เพื่อกลับมาเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม โดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นานวั ต กรรม
เชิ ง สั งคมและนวั ต กรรมในเชิ ง พื้ น ที่ ที่ ส ามารถช่ ว ยแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า สร้ า งโอกาส ส าหรั บ
ผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความ
เป็นเลิศของประเทศในอนาคต
8.5.3 สร้างเครือข่ายการท้า วิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการ
ระบบการเรีย นการสอนกับ ระบบงานวิจัยและพัฒ นา ให้ เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของ
ประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ บนพื้ น ฐานการสนั บ สนุ น ที่ ค านึ งถึ ง ความจ าเป็ น และศั ก ยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบ
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครู ให้นักเรียนโดยลดภาระ
งานที่ไม่จาเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสร้ า งสรรค์ ที่ เหมาะสมมาใช้ ในการเรีย นการสอน ออนไลน์ แ บบเปิ ด
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่ง เสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วย
จัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัด สรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับ
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณี
พิเศษ
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8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒ นาทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย การจัดให้ มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒ นาปรับปรุง
ทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 ส่ งเสริ ม หลัก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อง โดยสอดแทรกการปลู ก ฝั งวินั ย และอุ ดมการณ์
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดท้าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน และทักษะอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็ นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒ นา เป็นรูปแบบธนาคาร
หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็ บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิ ชาและข้าม
สถาบันการศึกษา หรือทางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคน
ไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดารงชีวิต

9. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565)
ที่ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒ นากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรี ย นรู้ 4) การสร้ า งโอกาสความเสมอภาค และความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา และ 5) การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรง
กับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค
7. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ โภชนาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดและภาค
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน
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10. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
10.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย
ฯลฯ ที่ส ามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิ ทธิภ าพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร โดยมุ่ งปฏิ รู ป กระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสั งคมและเป็นการพัฒ นา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก้าลังคนของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
จุดเน้นประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒ นาผู้เรียน ที่ส อดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยจั ดการเรี ยนรู้เชิ งรุก (Active Learning) จากประสบการณ์ จริงหรือ จาก
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All)
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- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส้าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท้า
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเ ศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว)
- พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะ ความรู้ และความช้ า นาญในการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านรองรั บ ความเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด ให้ มี
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณ ภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
- เฝ้ า ระวั ง ภั ย ทุ ก รู ป แบบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น ครู และสถานศึ ก ษา โดยเฉพาะ
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภ าษาท้องถิ่น ร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ
การสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลู ก ฝั งผู้ เรี ย นให้ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเป็ น ผู้ มี ค วาม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก้าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็น
เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ปฏิ บั ติ ที่ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี โดยเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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- ระดมสรรพก้าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน้าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริ ม สร้ า งการรั บ รู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก และส่ งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภ าพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ้ากัดในการด้าเนินงาน โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก้าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
10.2 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
10.2.1 นโยบายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
5. ด้ าเนิ น การปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้า ง ที่ เป็น เงื่อนไขต่า ง ๆ เพื่ อให้บ รรลุผ ล
นโยบาย “การศึ ก ษายกกาลั ง สอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึ ก ษาที่
เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย
- ปลดล็ อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วรวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรั บ เปลี่ ย น หลั กสู ตรการเรียนการสอนที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาขี ดความสามารถและ
ศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up
Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
คนที่มีคุณภาพ
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- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform :
DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่นักเรียนยกกาลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อทา ครูยกกาลัง
สองที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกาลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน
หลั ก สู ต รยกก าลั งสองที่ เน้ น ลดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ สื่ อ การเรีย นรู้ ย กก าลั งสองที่ เน้ น เรีย นผ่ านสื่ อ
ผสมผสานผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่ On-Site เรี ย นที่ โ รงเรี ย น Online เรี ย นออนไลน์ ผ่ า น
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มี
เนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมโดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่ เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้
ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอิน เทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกาลังสองที่มุ่งเน้นคุณ ภาพในโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
10.2.2 จุดเน้นประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train
TheTrainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC)
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ ภ าคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒ นาเนื้อหา เพื่อให้ ผู้เรียน ครู และผู้ บริห ารทางการศึกษามีทางเลื อก
ในการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital
Education Excellence Platform : DEEP)
- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
- จัดทา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น”__
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11. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และ
มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึ กษาทุ ก ระดั บ และจัดการศึก ษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
แผนปฏิบัติราชการ
1. เรื่องที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าหมาย
ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มี จิตสาธารณะ รับ ผิ ดชอบต่อสั งคมและผู้ อื่ น
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.2 แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลัก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่ งเสริมและสนั บสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หาภัยคุ กคาม
รูปแบบใหม่
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
การพัฒ นาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒ นธรรมในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
ในการดาเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
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2. เรื่องที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.2 แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนากาลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการวิ จั ย นวัต กรรม เทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. เรื่องที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 เป้าหมาย
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 แนวทางพัฒนา
- พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษา (ONET PISA
พัฒนาวิทยาศาสตร์)
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
และพัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา
- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (การบริ ห ารและ
จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพการนิเทศติดตาม)
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสาหรับสถานศึกษา
- พัฒนาระบบการดาเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดทาจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษา
4. เรื่องที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณ ภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้อ งการจาเป็ น พิ เศษ กลุ่ ม ผู้ ด้ อยโอกาส และกลุ่ ม เสี่ ย งที่ อยู่ ในพื้ น ที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4.2 แนวทางพัฒนา
- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
- ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มคี ุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลง
ข้อมูลสารสนเทศ ผู้สาเร็จการศึกษา ปพ. 3
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5. เรื่องที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถานศึ ก ษาจั ด การศึ กษา เพื่ อ บรรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยืน (Sustainable
Develop ment Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 แนวทางพัฒนา
สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. เรื่องที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6.2 แนวทางพัฒนา
- สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอานาจ
- พั ฒ นาสถานศึก ษาน าร่ องพื้ น ที่น วัต กรรมการศึก ษาโดยใช้พื้ น ที่ และสถานศึ กษาเป็ น ฐาน
เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี อิ ส ระและคล่ อ งตั ว เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
12. นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพั ฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษาจากภั ย พิ บั ติแ ละภั ย คุกคามทุก รูป แบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้อ ต่อการมี
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
2.2 ดาเนิ นการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชี พ ตรงตามศั ก ยภาพและความถนั ด ของตนเอง รวมทั้ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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2.3 พั ฒ นาระบบดูแลช่ว ยเหลื อเด็กและเยาวชนที่ อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐาน เพื่ อ
ป้ อ งกั น ไม่ ให้ อ อกจากระบบการศึ ก ษา รวมทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลางคั น ให้ ได้ รั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่ งเสริมให้ เด็กพิการและผู้ ด้อยโอกาส ให้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณ ภาพ
มีทักษะในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ างครบถ้ว น เป็ น คนดี มี วินั ย มี ค วามรัก ในสถาบั น หลั กของชาติ ยึ ด มั่ น
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น พระประมุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี ส มรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิ ต ศาสตร์ การคิดขั้น สู ง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ มี ทักษะในการปฏิบั ติห น้าที่ได้ดี มี ความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒ นาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒ นาโรงเรียนมัธยมดีสี่ มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ ก
และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 น้ อยกว่า 20 คน ให้ ได้รั บ การศึกษาอย่างมีคุณ ภาพ สอดคล้ องกับ นโยบายโรงเรียนคุณ ภาพ
ของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒ นานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
จากผลการดาเนิ น งานการบริ ห ารจั ดการและพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา ของส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและ
อุปสรรค ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพ และ
ประสิทธิภ าพ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 24 จึงร่ วมกันกาหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
วิสัยทัศน์
“องค์กรคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย”
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่ งเสริ มและพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีความสามารถความเป็นเลิ ศทางวิช าการเพื่อสร้างขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้ า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ า ให้ ผู้ เ รี ยนทุ ก คนได้รั บ บริ ก ารทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต รกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
8. ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ ฉับไว มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย ์ท รงเป็น ประมุข มีทัศ นคติที่ถูก ต้อ งต่อ บ้า นเมือง มีห ลัก คิด ที่ถูก ต้อ ง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าว
สู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ค วามรู้ แ ละ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษามี การบริหารจัดการ
เชิงบูร ณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล สารสนเทศที่มีประสิทธิภ าพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
8. มีระบบบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมองค์กร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม นาทีมพัฒนา ก้าวหน้าทันสมัย ใส่ใจบริการ
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขั นของประเทศ
ในอนาคตเป็น แนวทางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาล
ที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม และนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และ มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
1.2 ตัวชี้วัด
1. ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี ต่อบ้านเมือง มีห ลั กคิ ด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. ร้ อยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณลั ก ษณะตามพระบรมราโซบายด้า น
การศึกษาของรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ร้อยละร้อยของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ร้อยละร้อยของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน มีความรู้
ความเข้ าใจ และมี ความพร้ อ มสามารถรั บมื อกั บ ภัย คุก คามทุ กรู ปแบบที่มี ผ ลกระทบต่อ ความมั่น คง
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ
1.3 แนวทางพัฒนา
1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สถานศึ กษาจั ด บรรยากาศสิ่ ง แวดล้ อ ม และจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เ รี ยนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
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3. พัฒ นาผู้ เรี ย นมีความให้ มีความพร้อมสามารถรับมือกั บภัยคุก คามทุกรู ปแบบ ทุกระดั บ
ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ
ดาเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
2. นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี ทักษะความรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะ
ด้านอาชีพ
3. ผู้เรียนมีความสามารถด้านรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และด้ า นการรู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
2.2 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถพิเศษด้านผู้นา
ด้านนักคิด ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านนักวิชาการ ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านนักกีฬา ด้านนัก
ดนตรี ด้านศิลปิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ
3. ร้ อยละ 100 ของผู้ เ รี ย นระดั บชั้ นมั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ได้รั บการเสริ มทั ก ษะการเรี ยนรู้ ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
4. ร้ อยละร้ อยของผู้ เรี ย นระดับมั ธ ยมศึ กษาตอนต้นได้ รับการพัฒ นาและผ่ านการประเมิ น
สมรรถนะที่ จ าเป็ น ด้ า นการรู้ เ รื่ อ งการอ่ า น ( Reading Literacy) ด้ า นการรู้ เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร์
(Mathematical Literacy) และด้ า นการรู้ เ รื่อ งวิท ยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
2.3 แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาดาเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน และ
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นาไปสู่การพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความ
เป็นเลิศ ด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ
และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ ให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
3. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒ นา เพื่อปรับเปลี่ ย น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความ
ต้องการ และความถนัด
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5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
6. ปรับ เปลี ่ย นวิธ ีก ารวัด ประเมิน ผลการเรีย นของผู ้เ รีย นโ ดยมุ่ง เน้น การวัด ประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มี การวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้น ม.3 และ ม.6
3. นโยบายที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 เป้าหมาย
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานทา มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. ผู้ เรี ย นได้รับ การพัฒนาให้ มีศักยภาพ ในการจัดการสุ ขภาวะของตนเองให้ มีสุ ขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิต อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
7. สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
9. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. สถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.2 ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. จ านวนผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ และ
การมีงานทาตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
5. ร้ อยละของผู้เรี ยนได้รั บ การพัฒ นาให้ มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
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7. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชี วิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
9. ร้อยละร้อยของสถานศึกษามี ระบบประกันภายในที่มีประสิทธิภาพ มี การติดตามและพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน และกากับดูแลตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีผลการประเมินตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินการพัฒนาและสร้ างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิช าชีพ (PLC) ทั้งในระดั บ กลุ่ ม องค์กร และระหว่างองค์กร พร้อมนาผลไปใช้ใ นการพัฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพ
11. ร้อยละร้อยของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)
12. ร้อยละร้อยของสถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ของผู้เรียน
3.3 แนวทางพัฒนา
1. การพัฒนาหลักสูตร
1.1 ส่ งเสริ ม ให้ โ รงเรี ย นปรับปรุง พัฒ นาหลั กสู ตร เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บทั กษะที่จ าเป็ น ใน
ศตวรรษที่ 21 และครูปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อานวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน
2.1 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ กษาจัด การศึก ษาและกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ยนเต็ม ตาม
ศั ก ยภาพ ให้ มี พั ฒ นาการที่ ส มวั ย สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ภายใต้ สั ง คมที่ เ ป็ น พหุ วั ฒ นธรรม
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
2.2 ส่ ง เสริ ม ครู ใ ห้ จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง และจั ด การเรี ย นรู ้ ต าม
กระบวนการ 5 ขั้น ตอน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่ งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM)
2.3 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรม
กีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.1 ส่งเสริ ม สนับ สนุ น ให้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอประเภทต่าง ๆ หนังสือ แบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
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3.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด และจัด การ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3.3 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
วางแผน การพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร และจัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4.2 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)
4.4 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษา
ที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน และส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครู
ที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวั ด ประเมิ น ผลที่ เน้ น ทัก ษะการคิ ด ขั้น สู ง (Higher Order Thinking) ผ่ า นกิจ กรรมการปฏิ บั ติจ ริ ง
(Active Learning)
4.8 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง และการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order
Thinking)
4.9 ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.10 ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
4.11 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online
และแบบ Face - to - Face Training
4.12 ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกาหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
4.13 นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
2) พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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4. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
1. ผู้ เรี ย นระดับ การศึก ษาขั้ นพื้ นฐานที่ มีค วามต้อ งการพิเศษได้รั บการดู แลช่ว ยเหลื อ และ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้ เรีย นได้รับ การพัฒ นาให้มีศักยภาพ ในการจัดการสุ ขภาวะของตนเองให้ มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารง ชีวิต อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
3. สถานศึกษามีคุณภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่
4. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับ ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

4.2 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวม และเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษา เต็มตามศักยภาพ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู/้ เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านส่งเสริมการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้า ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ สื่อการ
เรียนการสอน ทุนการศึกษาเป็นต้น
4. ร้ อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒ นาด้านการมีส่ ว นร่ว มของเอกชน บ้าน วัด รั ฐ
โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรีย น ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีและดาเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือในการดาเนินงาน
สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และมีข้อมูลนักเรียนที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.3 แนวทางพัฒนา
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาค
เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการ
กากับ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษา ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียน และบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
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2. การยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและตาม
มาตรฐานที่กาหนด และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. สนับสนุนให้ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
(1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อของรับงบประมาณในการสนับสนุน
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และติด ตาม กากั บการใช้ จ่า ยงบประมาณของสถานศึ กษาให้ มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง และมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการ
เรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (DLT)
5. สถานศึกษามีและดาเนิ น การตามแนวทาง มาตรการ คู่มือในการดาเนินงานสร้างความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และมีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สถานศึกษามีการส่งเสริมความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นสานักงานและ
สถานศึกษาต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียน
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณ
ขยะ และสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน
5.2 ตัวชี้วัด
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมการลดการใช้
พลังงาน ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสถานศึกษา และมีการคัดแยก เพื่อนาไปจัดการและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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2. ร้อยละร้อยของนั กเรีย นได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละร้อยของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และมีการบูรณาการเรื่องการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
กิจกรรมลดปริมาณขยะ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น
5.3 แนวทางพัฒนา
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทางการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์ เพื่อลด
ปริมาณขยะ และสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม
5. พัฒ นาต่อยอดและขยายผลศูนย์ก ารเรียนรู้ล ดใช้พลั งงาน การจัดการ ขยะและอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
6. พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และกระบวนการให้ ค วามรู้ แ ละแนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ กิ จ กรรม
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย มีห น้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ บริ ห ารจั ด การตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการและการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
6. หน่ ว ยงานและสถานศึก ษาในสั งกั ดผ่ า นการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของภาครัฐ (ITA online)
7. หน่วยงานจัดระบบบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา
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6.2 ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจ การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
6. สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี แ พลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล ( Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A
6.3 แนวทางพัฒนา
1. ให้ส ถานศึก ษามีค วามเป็น อิส ระในการบริห ารจัด การศึก ษาครอบคลุม 4 ด้าน และมี
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
2. พัฒนาสานักงานเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จั ดการตามหลั กธรรมาภิบ าล เป็ น หน่ ว ยงานที่มี ห น้าที่ส นับสนุ น ส่ งเสริ ม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) ส่งเสริม พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีห น้าที่สนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(3) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “สหวิทยาเขต”
(4) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(5) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
(6) ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(7) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(8) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สู่องค์กรคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย ด้วย “INSUM 24 Model”

INSUM 24 Model
I = Innovation
N = Network
S = success
U = Unity
M = Management

มุ่งนวัตกรรม
มุ่งเครือข่าย
มุ่งความสาเร็จ
มุ่งความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
มุ่งบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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1. ความหมาย INSUM 24 Model
ศัพท์
I = Innovation

N = Network

S = success

U = Unity

M=
Management

24

ความหมาย

แนวทางขับเคลื่อน

เป้าหมาย

Best practice ของ สพม.24
สร้างนวัตกรรม/
มุ่งนวัตกรรม
สถานศึกษา นักเรียน ครูและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
บุคลากรทางการศึกษา
ภายในองค์กร
- เครือข่ายส่งเสริมฯ
- ก.ต.ป.น.
- สหวิทยาเขต
สร้างเครือข่าย
มุ่งเครือข่าย
- ภายในองค์กร
ภายนอกองค์กร
- ภายนอกองค์กร - ส.บ.ม.ก
- ชมรมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
- หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
คุณภาพของ สพม.24
- ARS
- KRS
1. Support
- ITA
2. Strong
มุ่งความสาเร็จ
คุณภาพของสถานศึกษา
3. School Base
- ผู้เรียน
4. Social
- กระบวนการบริหารจัดการ
- กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วัฒนธรรมองค์กร
- มุ่งผลสัมฤทธิ์
มุ่งความสามัคคี - สร้างวัฒนธรรม
- คิดคู่คุณธรรม
เป็นหนึ่งเดียว องค์กร
- นาทีมพัฒนา
- สร้างทีมคุณภาพ
- ก้าวหน้าทันสมัย
- ใส่ใจบริการ
- มาตรฐาน
สานักงานเขตฯ
- สพม. 24 และสถานศึกษา
มุ่งบริหารจัดการสู่ - มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพบนพื้นฐาน
ความเป็นเลิศ ขั้นพื้นฐาน
ความเป็นไทย
- หลักปรัขญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างรูปแบบ (Model) การพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และ
สถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นองค์กรคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
2. เพื่ อใช้เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 24 และ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์ประกอบของนวัตกรรม
การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและการจัดการศึกษา
ที่ดีมีคุณภาพ “INSUM Model” ทุกคนในองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องต้องมีความเชื่อร่วมกัน มองเห็นภาพ
ความสาเร็จร่วมกัน มีความเข้าใจในความหมายของ “INSUM-24 Model” ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึง่
ประกอบด้วย
1. “I : Innovation” คื อ มุ่งนวั ตกรรม หมายถึง ส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร และสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียน มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อนาสู่การพัฒนาคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพสูง สุด มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทันสมัย และสามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้ และพัฒ นาต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในเรื่องนวัตกรรม
2. “N : Network” คือ มุ่งเครือข่าย หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
และสถานศึกษาในสังกัดมีการสร้างเครือข่ายทั้งเครือข่ายภายในองค์กร และภายนอกองค์กร โดยใช้
กระบวนการ ดังนี้
- Knowledge Management : การจัดการความรู้ (KM)
- PLC (Professional Learning Community) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งถือว่า
เป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- Connection สร้างเครื อข่ายภายในองค์กร เช่น ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต สถานศึกษา และ
เครือข่ายภายนอกระหว่างองค์กรกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- Supervision นากระบวนการนิเทศมาใช้ในการพัฒนางานทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษา
และการรับการนิเทศจากภายนอก โดยนาเทคนิคการ Coaching & Mentoring มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
- Coaching คือ การฟัง ถาม ชวนคิด ชวนคุย โดยไม่มีการสอนหรือชี้นาใดๆ ทั้งสิ้น
- Mentoring คือ การสอนงาน แนะนา บอก จากความรู้และประสบการณ์
ของ Mentor
3. “S : Success” คือ มุ่ งความส าเร็จ หมายถึง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด บริหารจัดการแบบมุ่งความสาเร็จโดยการให้ความสาคัญต่อความสาเร็จ
ของภารกิจที่ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยคานึงถึง
ปัจจัยความสาเร็จ 4 ประการ (4S) ที่มีผลต่อความสาเร็จของภารกิจ ได้แก่
1. Support : ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและกาลังใจ แนะนา กากับติดตาม และ
ร่วมกันประเมินผลการดาเนินงาน
2. Strong : ทีมบุคลากรมีความเข้มแข็ง รักและสามัคคี ทุกคนทุ่มเทกาลังใจ กาลั งกาย
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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3. School Base : สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี และบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. Social : องค์ก รทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน ชุม ชน และสั ง คมภายนอกให้ ก ารสนับ สนุ น
มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
โดยมุ่งคุณภาพและประสิ ทธิภ าพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 24
ในการบริ ห ารจั ดการ ARS KRS ITA และคุ ณภาพและประสิ ทธิภ าพของสถานศึกษาในสั งกัด ในด้า น
คุณภาพผู้ เรีย น ด้านกระบวนการบริห ารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. “U : Unity” คือ มุ่งความสามัคคีความเป็นเอกภาพ หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด ให้ ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคน
ในองค์กรมีความเป็นเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน เชื่อใจกัน มีความตระหนัก
ในหน้าที่ของตนเองและเข้าใจผู้อื่น ซึ่งจะทาให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามัคคีกัน มีส่วน
ร่วมในการทางานและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม
นาทีมพัฒนา ก้าวหน้าทันสมัย ใส่ใจบริการ
5. “M : Management” คือ มุ่งการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ต้องบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สถานศึกษาในสังกัด
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แ นวคิดในการบริหารจัดการ
ดังนี้
- วงจร PDCA ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย P (Plan) คื อ การวางแผน D (Do) คื อ การลงมื อ ปฏิ บั ติ
C (Check) คือ การตรวจสอบ และ A (Action) คือ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา
- New Normal วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเด่น/ลักษณะพิเศษของนวัตกรรม
1. “INSUM 24 Model” อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เชื่อถือได้ คือ การบริหารจัดการองค์กร
ด้วยระบบคุณภาพ
2. นวัตกรรมนี้ได้พัฒนามาด้วยวิธีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถนาไปเผยแพร่ยังหน่วยงานต่างๆ และ
พัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้นได้
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 ก ำหนดนโยบำย กลยุ ท ธ์ มำตรกำร
โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ บทบำท และวิธีกำร และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน เพื่อให้ บรรลุ
เป้ำประสงค์ ซึ่งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร (แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
ดังนี้
1. การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ
ค่ำโทรศัพท์
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่ำไปรษณีย์
ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำน้ำดื่ม
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
ค่ำซ่อมครุภัณฑ์
ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ สพม.24 ระยะเวลำ 1 ปี
ลูกจ้ำงชั่วครำว เดือนละ 9,000 บำท จำนวน 6 คน
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนใน สพม.24
เดือนละ 15,000 บำท จำนวน 5 คน
บริหำรจัดกำรตำมภำระงำนและรองรับนโยบำยเร่งด่วน

รวม

จานวน

หมายเหตุ

400,000
400,000
100,000
70,000
60,000
100,000
60,000
50,000
50,000
60,000
100,000
5,000
648,000
900,000
297,000

3,300,000
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2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 สรุปจานวนโครงการและงบประมาณ จาแนกตามนโยบาย
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 ก ำหนดนโยบำย กลยุ ท ธ์ มำตรกำร
แผนงำน/โครงกำร เพื่อกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพตำมกลยุทธ์ ให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและบรรลุ ผ ลตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน รองรั บ กำรจั ด สรร
งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
นโยบาย

โครงการ

งบประมาณ

นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์
และของชำติ

3

450,000

นโยบำยที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ

7

735,000

นโยบำยที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

10

645,000

นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ

5

318,000

นโยบำยที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2

290,000

นโยบำยที่ 6 กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ

10

762,000

37

3,200,000

รวมทั้งหมด
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2.2 โครงการจาแนกรายนโยบาย
ที่

โครงการ

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1 ป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
2 ยุวชนตำรวจ
3 ค่ำยสภำนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
รวมงบประมาณนโยบายที่ 1

งบประมาณ

หมายเหตุ

100,000 งบ สพฐ.
250,000 งบ สพฐ.
100,000
450,000

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และ
4 วิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำในเวที
40,000
กำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2564
5 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
200,000
เขต 24 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
6 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐำ80,000
ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
7
8

รักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันสัปดำห์ภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564
กำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
9 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต
10 มหกรรมวิชำกำร “สพม. 24 เปิดโลกกำรศึกษำ พัฒนำ
สู่ควำมเป็นเลิศ” ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รวมงบประมาณนโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11 ประกวดโครงงำนคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนระดับจังหวัด
ประจำปี 2564
12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปี 2564
พัฒนำกระบวนกำรแนะแนวเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
13
(Career Path) ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
14 พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะ
ด้ำนอำชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

60,000
150,000
5,000
200,000
735,000

50,000
75,000
50,000
120,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

53
ที่

โครงการ

งบประมาณ

15 ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
16 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้ช่วย สู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
17 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้ปฏิบัติงำนใน สพม.24 ด้ำนดิจิทัล (digital literacy) และ
ภำษำอังกฤษ (English literacy)
18 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
เพื่อใช้ในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะสำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และข้ำรำชกำรครู สำยงำนกำรสอน สพม.24
19 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
20 ยกย่องเชิดชูเกียรติ และถอดประสบกำรณ์ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564

65,000

รวมงบประมาณนโยบายที่ 3

645,000

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
21 กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
22 กำรพัฒนำครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยำประจำสถำนศึกษำ
23 ติดตำมเด็กออกกลำงคัน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
24 กำรขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
25 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
(DMC,EMIS,B-OBEC) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รวมงบประมาณนโยบายที่ 4

หมายเหตุ

60,000
60,000
70,000
35,000
60,000

100,000
60,000
20,000
18,000
120,000
318,000

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
26 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและบูรณำกำรควำมรู้ สู่กำรผลิต กำรบริโภค
รักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ
150,000
สู่กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน

27 บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
รวมงบประมาณนโยบายที่ 5

140,000
290,000
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ที่

โครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

นโยบายที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
28 จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
29 กำรประชุมมอบนโยบำย สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ ปี 2564
30 ตรวจสอบภำยใน เพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
31 คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจำปี
กำรศึกษำ 2564
32 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
33 ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
34 กำรขับเคลื่อน ติดตำมตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 24
35 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
36 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
37 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรขอรับ
เงินบำเหน็จ-บำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’
Electronic Filing) สำหรับผู้เกษียณ ประจำปี 2564

30,000
60,000
57,000
40,000
120,000 งบ สพฐ.
150,000
155,000
60,000
50,000
40,000

รวมงบประมาณนโยบายที่ 6

762,000

รวมงบประมาณทั้งหมด

3,200,000
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 สำหรับเป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรและพัฒ นำคุณภำพ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ซึง่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด
จุดเน้น กลยุทธ์ และโครงกำร/แผนงำนกิจกรรมที่จะดำเนินกำร เพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริหำรกำรศึกษำ
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0
1. แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 บริหำรจัดกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจ ดังนี้
1. งบประมำณสำหรับบริห ำรจัดกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 จัดสรร
งบประมำณ เพื่อกำรดำเนินงำนตำมควำมจำเป็น พื้นฐำน ภำรกิจประจำในกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน โดยเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรดำเนินงำน
2. งบประมำณดำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จัดสรร
งบประมำณ เพื่อให้เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ตำมบริบทของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3. งบประมำณดำเนินกำรสำหรับสถำนศึกษำ เช่น งบเงินอุดหนุน ตำมโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนเป็ น ผู้ จั ด สรร เพื่ อ ให้ ส ถำนศึ ก ษำใช้ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำร และพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ได้รับ
กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะเป็นกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำร/แผนงำน กำรมอบหมำยงำนกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรประสำนงำน กำรควบคุม กำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
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2. ปัจจัยความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ ำหมำยของกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ จึ งก ำหนด
แนวทำง กำรปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ทุกระดับ เข้ำใจ
และให้ควำมสำคัใในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมททธิขของงำน และกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมที่
เอื้ อต่อกำรพั ฒ นำควำมคิดริ เริ่มสร้ ำงสรรค์ กำรปฏิบั ติงำนให้ บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ ตลอดจนผลักดันให้มกี ำรปฏิบัติตำมแผนงำนให้มีประสิทธิภำพ
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ
3. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 บริหำรจัดกำรโดยกำรเปิดโอกำสให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเกิดควำมตระหนักในควำม
รับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ
5. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 พั ฒ นำระบบกำรก ำกั บ ติ ด ตำม
ตรวจสอบและกำรประเมิน ผล เพื่ อให้ กำรน ำกลยุท ธ์และจุดเน้ นสู่ กำรปฏิบั ติอย่ำงเป็น รูป ธรรม และ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ จึงทำให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
6. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้บุคลำกร
ทุกระดับรับรู้ และเข้ำใจตรงกัน พร้อมกำหนดภำรกิจควำมรับผิดชอบและมอบหมำยงำนอย่ำงชัดเจน
7 วำงแนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและเกี่ยวข้อง และลด
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
8. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสำมำรถ
ให้บริกำรตำมควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
9. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อน และตรวจสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
10. หน่ วยงำนทุ ก ระดั บ ปฏิ บั ติตำมมำตรกำรเพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยอย่ำงเคร่งครัด
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3. ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 กำหนดปฏิทินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
ดังนี้
ที่

ระยะเวลำ

แนวปฏิบัติ

1

ตุลำคม 2563

- สพม.24 ประชุมแจ้งนโยบำย ทิศทำง กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้บุคลำกร
ในสังกัดทรำบ
- สพม.24 แจ้งกลุ่มทุกกลุ่มใน สพม.24 จัดทำแผนงำน/โครงกำรที่คำดว่ำ
จะดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และ
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
- ประชุมจัดทำแนวทำงบริหำรจัดกำร และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24
- ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผน และผู้รับผิดชอบโครงกำร เพื่อพิจำรณำ
โครงกำรที่แต่ละกลุ่มเสนอ และพิจำรณำจัดงบประมำณของโครงกำร
เสนอ ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เพื่อควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์

2

พทศจิกำยน 2563
ธันวำคม 2563

3

มกรำคม 2564

4

มกรำคม 2564

ส่งแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

5

15 มกรำคม 2564

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 3 เดือน (ตุลำคม 2563 - ธันวำคม 2563)

6

15 เมษำยน 2564

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564)

7

15 กรกฎำคม 2564 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2563– มิถุนำยน 2564)

8

15 ตุลำคม 2564

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563– กันยำยน 2564)

ดังนั้น กำรนำแผนไปปฏิบัติเป็นกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้งำนที่กำหนดไว้ในแผนบรรลุเป้ำหมำย ต้องมีกลวิธี ขั้นตอนในกำรดำเนินกำร ในด้ำนกำรเตรียม
บุคลำกร งบประมำณ วิธีกำร วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนดำเนินกำรมีกำรชี้แจงให้ผู้รับ ผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงำนมี
กำรให้คำแนะนำ ปรึกษำหำรือ มีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน และกำรรำยงำนผลกำรดำเนิน งำน ตลอดจน
กำรปรับปรุง แก้ไขทุกระยะของกำรปฏิบัติงำน
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ส่วนที่ 6
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1. การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสาเร็จ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ขับเคลื่อนนโยบำยให้สู่ควำมสำเร็จในหลำย
รูปแบบ โดยกำรใช้นวัตกรรมและยึดหลัก
1. นวัตกรรม INSUM 24 Model
I = Innovation มุ่งนวัตกรรม
N = Network
มุ่งเครือข่ำย
S = success
มุ่งควำมสำเร็จ
U = Unity
มุ่งควำมสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียว
M = Management มุ่งบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
2. ระบบวงจรคุณภำพ PDCA : Plan Do Check Act
3 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (3 มำตรฐำน)
4. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award
5. กำรบริหำรกำรศึกษำแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่วม
5. กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล
2. การกากับ ติดตามประเมินผล และรายงาน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
1. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
2. กำรติดตำม ประเมินผลตำมนโยบำยและจุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ( โปรแกรม KRS)
4. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
6 ยุทธศำสตร์
5. กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
7. รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
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3. การรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อโครงกำร ................................................................................................................................................
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ...................................................................................................................................
3. กลุ่มที่รับผิดชอบ .........................................................................................................................................
4. วันที่จัด .......................................................................................................................................................
5. สถำนที่จัด ...................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ................................
..........................................................................................................................................................................
7. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (เขียนขั้นตอนกำรดำเนินงำน และกิจกรรมที่จัด)
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ....................................................
..........................................................................................................................................................................
8. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. งบประมำณที่ใช้ (ให้ระบุแหล่งงบประมำณ และจำนวนงบประมำณที่ใช้)
ได้รับจัดสรรงบประมำณ .............................................. จำนวน ...................................................บำท
ได้รับจัดสรรงบประมำณ ............................................... จำนวน ...................................................บำท
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

อื่น ๆ

รวม

คงเหลือ
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10. ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เชิงคุณภำพ................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ ..............................................
..........................................................................................................................................................................
11. ผลที่ได้รับ................................................................................................................................................ ...
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
12. ปัญหำ/อุปสรรค
.................................................................................................................................................. ..........
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ............
13. ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..................
14. ภำพประกอบกำรดำเนินงำน
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
โดย ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 24 ได้ เผยแพร่ป ระชำสั ม พั น ธ์ผ ลกำร
ดำเนินงำนทำงเว็บไซต์ www.sesao24.go.th เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ พร้อมทั้งได้ นำมำศึกษำวิเครำะห์
ผลดี ผลเสีย สิ่งที่ควรพัฒนำปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นไป โดยผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิ บั ติ ร่วมประเมิน และร่วมระดมสรรพกำลัง เพื่ อกำรบริห ำรและกำรพัฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนต่อไป
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ภาคผนวก

1

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
ที่ 309/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
......................................................
ด้ว ย เริ่ มต้น ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 24
กำหนดดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 สำหรับเป็นกรอบแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำร และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน กระทรวง ศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำและขั บเคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำนของเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธ ยมศึก ษำ เขต 24 บรรลุ เ ป้ ำหมำย และวั ต ถุป ระสงค์ มี ประสิ ทธิ ภ ำพและประสิ ท ธิผ ลสู ง สุ ด จึ งแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นำยทวี ทะนอก
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยปริญญำ จุฑำสงฆ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ
1.3 นำยสุดใจ สุปัญบุตร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ
1.4 นำยภิญโญ หอมไกล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ
1.5 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ
กรรมกำร
1.6 น.ส. พิกุลทอง นำสมตรึก
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
1.7. นำยเจริญชัย จงนุเครำะห์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
1.8 นำงปิยพร สุจิตตกุล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
1.9 น.ส. รัชนิดำ ไสยรส
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
กรรมกำร
1.10 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
1.11 น.ส. วิภำวรรณ คันธนำม นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร
1.12 นำงเขมจิรำ ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร กรรมกำร
1.13 นำงกัญญำ ดูพงษ์
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
1.14 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร/เลขำนุกำร
1.15 น.ส. เพ็ญพิมล ศิริกุล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.16 นำงวิไลวรรณ ศรีทอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.17 นำยชริน พลตื้อ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร/ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่/…..

2
มีหน้าที่ 1. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ชี้แนะ กำหนดนโยบำย วินิจฉัยสั่งกำร อำนวยกำร ตลอดจนตัดสินใจ
แก้ไขปัญหำ อันอำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำน
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
2. คณะกรรมการจัดทายก “ร่าง”แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
2.1 นำยทวี ทะนอก
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยปริญญำ จุฑำสงฆ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ
2.3 นำยสุดใจ สุปัญบุตร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ
2.4 นำยภิญโญ หอมไกล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 รองประธำนฯ
2.5 ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด สพม.24
กรรมกำร
2.6 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ
กรรมกำร
2.7 น.ส. พิกุลทอง นำสมตรึก ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
2.8 นำยเจริญชัย จงนุเครำะห์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
2.9 นำงปิยพร สุจิตตกุล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
2.10 น.ส. รัชนิดำ ไสยรส
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
กรรมกำร
2.11 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
2.12 น.ส. วิภำวรรณ คันธนำม นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
2.13 นำงเขมจิรำ ผลประสำท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร กรรมกำร
2.14 นำงกัญญำ ดูพงษ์
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
2.15 นำยวิทยำ ศรีชำติ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.16 นำยวิญญู อุตระ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.17 น.ส. พิชญ์พัณณ์กุล พันสด ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.18 นำงนฤมล ธรรมประชำ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.19 นำงศิริพร วรรณหอม
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.20 น.ส. รัศมี ภูกันดำน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.21 นำงลัดดำ จงนุเครำะห์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.22 นำยสุรปรีชำ บุญแสนยศ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.23 นำยสิทธิพร ประทีปทอง ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.24 น.ส. วรำภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.25 น.ส. อรอนงค์ รุทเทวิน ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.26 นำงปุณญำนันท์ จิตรำช ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.27 นำยไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.28 นำยพิสิฐ จันทร์เพ็ญ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.29 นำยสมโภชน์ นันบุญ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
30. นำงปรำณี/...
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2.30 นำงปรำณี ระคำน
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.31 นำงวัชรำภรณ์ มะปะรัง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.32 นำงนำตยำ มณีโชติ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.33 นำงพีรญำ กตำรัตน์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.34 นำงดวงใจ ภำคมฤกษ์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.35 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
กรรมกำร
2.36 น.ส. มณีรัตน์ กรุงแสนเมือง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
2.37 นำงศิวำพร ชำญสอน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
2.38 น.ส. เกษร ปัญจิต
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
2.39 นำงดอกอ้อ ทองวิจิตร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
2.40 นำงรุ่งอรุณ จรียำนุวัฒน์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
2.41 นำยเฉลิมพล ถิ่นรัศมี
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
2.42 น.ส. สำวิตรี ฉำยจิตต์
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กรรมกำร
2.43 น.ส. วิรำวรรณ นระมำตย์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
กรรมกำร
2.44 นำงปรำงทิพย์ ศรีทำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
2.45 นำงยุวดี นันทบุรมย์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
2.46 นำงวรำวรรณ คันทะวุฒิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
2.47 นำงศิระประภำ วิเชียรชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
2.48 น.ส. สุพัตรำ วริวรรณ
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
กรรมกำร
2.49 นำงพิมพร ไพเรำะ
พนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 4
กรรมกำร
2.50 นำงสุภำพร กุไรรัตน์
พนักงำนธุรกำร ส 4
กรรมกำร
2.51 น.ส. ชนำนำถ สุ่มมำตย์
นักจิตวิทยำ
กรรมกำร
2.52 น.ส. ญำณิน วิเศษวงษำ เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล
กรรมกำร
2.53 นำยเนติรัฐ ธรรมประชำ เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล
กรรมกำร
2.54 นำยวิชชุ ชูศรีนำค
เจ้ำหน้ำที่นิติกร
กรรมกำร
2.55 น.ส. กันติมำภรณ์ ศรีทำ เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ
กรรมกำร
2.56 นำยเกียรติศักดิ์ ภูเนตร
เจ้ำหน้ำที่ ICT
กรรมกำร
2.47 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.58 น.ส. เพ็ญพิมล ศิริกุล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.59 นำงวิไลวรรณ ศรีทอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
2.60 นำยชริน พลตื้อ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ า ที่ 1. กำหนดวิสั ย ทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ในกำรจัดทำแผนปฏิ บัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
2. กำหนดและพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564 ให้ ส อดคล้ องกับ นโยบำย เป้ำหมำย และสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 และสถำนศึกษำในสังกัด
คณะกรรมกำร/.....
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3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่างเทคนิค และสถานที่ ประกอบด้วย
3.1 นำงเขมจิรำ ผลประสำท
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ประธำนกรรมกำร
3.2 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
กรรมกำร
3.3 นำยชริน พลตื้อ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

กรรมกำร

3.4 นำยอุรณ คำภิรมย์
ช่ำงไฟฟ้ำ ชั้น 4
กรรมกำร
3.5 นำยเกียรติศักดิ์ ภูเนตร
เจ้ำหน้ำที่ ICT
กรรมกำร
3.6 นำยเนติรัฐ ธรรมประชำ
เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล
กรรมกำร
3.7 นำยเฉลิมพล ถิ่นรัศมี
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้า ที่ จั ดสถำนที่พร้ อมเครื่ องอำนวยควำมสะดวก ประชำสั มพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรมทำงสื่ อต่ำงๆ
บันทึกภำพกิจกรรม ตลอดระยะเวลำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และอานวยความสะดวก ประกอบด้วย
4.1 นำงกัญญำ ดูพงษ์
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำงยุวดี นันทบุรมย์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
4.3 นำงศิระประภำ วิเชียรชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
4.4 นำงพิมพร ไพเรำะ
พนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 4
กรรมกำร
4.5 นำงสุภำพร กุไรรัตน์
พนักงำนธุรกำร ส 4
กรรมกำร
4.6 น.ส. ชนำนำถ สุ่มมำตย์
นักจิตวิทยำ
กรรมกำร
4.7 น.ส.หฤทัย คำหำรพล
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
4.8 น.ส. กันติมำภรณ์ ศรีทำ
เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ
กรรมกำร
4.9 น.ส. ประภำพร พลโคกก่อง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
กรรมกำร
4.10 นำงปิยนุช ภูผำจิตต์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
4.11 น.ส. ญำณิน วิเศษวงษำ เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.12 นำงมลัย อิ่มพลู
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.13 นำงนุงนุช ฉำยถวิล
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ รับลงทะเบียน แจกเอกสำร และอำนวยควำมสะดวก ตลอดจนจัดหำเครื่องดื่มพร้อมอำหำรว่ำง
อำหำรกลำงวัน สำหรับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
5.2 นำงปรำณี ระคำน
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำงวิไลวรรณ ศรีทอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
5.3 นำงนำตยำ มณีโชติ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
5.4 นำงดอกอ้อ ทองวิจิตร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
5.5 น.ส.วิรำวรรณ นระมำตย์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
กรรมกำร
5.6 นำงสุพัตรำ วริวรรณ
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
กรรมกำร
5.7 นำงพิมพร ไพเรำะ
พนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 4
กรรมกำร
5.8 น.ส.หฤทัย คำหำรพล
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
5.9 น.ส.เกษร ปัญจิต
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่/.....
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มีหน้าที่ จัดทำหลักฐำนกำรรับและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณโครงกำร พร้อมล้ำงหนี้เงินยืมรำชกำร
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
6. คณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผนงาน และถูกต้อง ครบถ้วนของ
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
6.1 นำยภิญโญ หอมไกล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
ประธำนกรรมกำร
6.2 ว่ำที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ
กรรมกำร
6.3 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
6.4 นำยเจริญชัย จงนุเครำะห์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
6.5 น.ส.พิกุลทอง นำสมตรึก
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
6.6 น.ส. รัชนิดำ ไสยรส
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
กรรมกำร
6.7 นำงภัสชรีย์ ผกำนนท์
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
6.8 น.ส.วิภำวรรณ คันธนำม
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร
6.9 นำงเขมจิรำ ผลประสำท
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร กรรมกำร
6.10 นำงกัญญำ ดูพงษ์
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
6.11 นำงนฤมล ธรรมประชำ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6.12 น.ส.รัศมี ภูกันดำน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6.13 นำยวิญญู อุตระ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6.14 น.ส. วรำภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6.15 นำงวัชรำภรณ์ มะปะรัง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.16 นำงพีรญำ กตำรัตน์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.17 นำงปรำณี ระคำน
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.18 น.ส.เพ็ญพิมล ศิริกุล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.19 นำงวิไลวรรณ ศรีทอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.20 นำยชริน พลตื้อ
นักวิเครำะห์นโยบำยและปฏิบัติกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน “ร่ำง”แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564”
ให้สอดคล้องกับแผนงาน นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 อนุมัติและนำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

7. คณะกรรมกำร/...
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7. คณะกรรมการจัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
7.1 นำยธีระพร ภำคมฤกษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ประธำนกรรมกำร
7.2 น.ส.เพ็ญพิมล ศิริกุล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
7.3 นำยชริน พลตื้อ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
7.4 นำงวิไลวรรณ ศรีทอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ า ที่ รวบรวมข้อมู ล ออกแบบ และจั ดทำเอกสำรรูปเล่ ม แผนปฏิ บัติกำรประจำปีง บประมำณ
พ.ศ. 2564 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนและ
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ดำเนินกำรวิเครำะห์และบูรณำกำรแผนพัฒนำกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สอดรับกับนโยบำย จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และให้สำมำรถนำงบประมำณที่ได้รับไป
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563
(นำยทวี ทะนอก)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24

คณะดำเนินงำน
ที่ปรึกษำ
นายทวี ทะนอก
นายปริญญา จุฑาสงฆ์
นายสุดใจ สุปัญบุตร
นายภิญโญ หอมไกล

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

คณะผู้จัดทำ
นายธีระพร ภาคมฤกษ์
นางสาวเพ็ญพิมล ศิริกุล
นางวิไลวรรณ ศรีทอง
นายชริน พลตื้อ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประมวลผล
นางวิไลวรรณ ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

แบบปก
นายวรการจักรี จาปาลี

ครู โรงเรียนกมลาไสย

