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คำนำ 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำ
เป็นแผนห้าปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ประกอบกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มีจุดมุ่งหมายพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ขึ้น โดยมีสาระสำคัญของแผนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ โครงการ และวงเงินงบประมาณ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของนโยบาย สภาพแวดล้อมขององค์กร  
กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และความต้องการ/ความจำเป็นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
ที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษา ใช้เป็นกรอบ แนวทางในการจัดการศึกษา 
ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
พฤศจิกายน  2564 
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ส่วนที่ 1  
สภาพการจัดการศึกษา 

สภาพทั่วไป 

 ที่ตั้ง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  (The Secondary Educational Service Area 

Office 27) ตั้งอยู่เลขท่ี 46 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 800 เมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบ 8,299.46 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,187,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.1  ของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จัดเป็นลำดับที่ 10 ของภาค และลำดับที่ 23 ของประเทศ ภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง ระหว่าง
ละติจูดที ่15 องศา 24 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ  และลองติจูดที่ 103 องศา 16 ลิปดาตะวันออก 
ถึง 104 องศา 21 ลิปดาตะวันออก  

 อาณาเขต 
      จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดกาฬสินธุ์   
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม 
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 การปกครองและประชากร 
จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 193 ตำบล (รวมตำบลในเมือง) 2,446 หมู่บ้าน  

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 203 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลเมือง 72 เทศบาลตำบล 1 องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด และ 129  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,298,640 คน  แยกเป็น  
ชาย 644,218 คน หญิง  654,422 คน (ที่มา : สถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563)  

 การคมนาคม : สามารถเดินทางได้ 2 ทาง ได้แก่ 
- ทางรถยนต์ ทางที่สะดวกและสั้นที่สุด คือใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเข้าสู่สระบุรี และเลี้ยวขวาเข้าสู่ 

ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา เมืองพล บ้านไผ่ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิท ผ่านมหาสารคาม เข้าสู่ร้อยเอ็ด 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และสามารถเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
เวียดนาม โดยใช้เส้นทางผ่านไปจังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานี 

- ทางอากาศ มีท่าอากาศยาน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 13  
กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด โดย
สายการบินแอร์เอเชีย วันละ 4 เที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง    

- การคมนาคม เชื่อมต่อระหว่างอำเภอภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีทางหลวงจังหวัด เชื่อมกับทุก 
อำเภอ มีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก ระยะทางระหว่างอำเภอถึงที่ตั้งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดังนี้ 

อำเภอเมือง  ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 0.5  กิโลเมตร  
อำเภอจังหาร   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 10  กิโลเมตร 
อำเภอธวัชบุรี   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 12  กิโลเมตร 
อำเภอเชียงขวัญ   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 18  กิโลเมตร 
อำเภอศรีสมเด็จ   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 25  กิโลเมตร 
อำเภอทุ่งเขาหลวง ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 26  กิโลเมตร 
อำเภอจตุรพักตร์พิมาน  ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 26  กิโลเมตร 
อำเภอเมืองสรวง  ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 26  กิโลเมตร 
อำเภอเสลภูมิ   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 34  กิโลเมตร 
อำเภออาจสามารถ  ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 34  กิโลเมตร 
อำเภอโพนทอง   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 47  กิโลเมตร 
อำเภอเกษตรวิสัย  ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 47  กิโลเมตร 
อำเภอสุวรรณภูมิ  ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 52  กิโลเมตร 
อำเภอโพธิ์ชัย   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 58  กิโลเมตร 
อำเภอพนมไพร   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 64  กิโลเมตร 
อำเภอหนองพอก  ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 73  กิโลเมตร 
อำเภอเมยวดี   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 73  กิโลเมตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97
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อำเภอหนองฮี   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 76  กิโลเมตร 
อำเภอโพนทราย   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 79  กิโลเมตร 
อำเภอปทุมรัตต์   ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง 75  กิโลเมตร 

 ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป 

เป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 120-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือ ซึ่งติดต่อจากเทือกเขา
ภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น บริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ
มูลและสาขา  ได้แก่ลำน้ำชี ลำน้ำพลับพลา ลำน้ำเตา เป็นต้น บริเวณท่ีราบต่ำ อันกว้างขวาง เรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ 
มีพ้ืนที่ประมาณ 886,807 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะ (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด) 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สภาพ

ภูมิอากาศอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,196.8 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน
ถึงกันยายน อากาศร้อนแห้งแล้งในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 

 สภาพเศรษฐกิจ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนา ที่มีทั้งนาปีและนาปรัง และการปลูกพืชไร่ 

ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง ต้นกก งาดำ ยาสูบพันธุ์เตอร์กิส แตงโมเนื้อ และข้าวโพด ซึ่งมีมูลค่าการเกษตร 
ปศุสัตว์ ป่าไม้ 4,591 ล้านบาท มีมูลค่าการประมง 61 ล้านบาท และรายได้เฉลี่ย 243,709 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี 
รายได้บุคคลเฉลี่ย 73,020 บาทต่อปี 

 ประชากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 76 คน แยกเป็น ชาย 24 คน หญิง 52 คน  

 เขตพื้นที่บริการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
ครอบคลุม 20 อำเภอ 193 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน มีสถานศึกษา จำนวน 60 โรงเรียน แยกเป็น   

- โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 59 โรงเรียน 
- โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 1 โรงเรียน 

อำนาจหน้าที่ 
ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และพระราช 

บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว โดยอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
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ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้  
 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงาน สถานศึกษารับทราบ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา          
4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนภารกิจและการพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสานส่งเสริม การดำเนินงานของอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหรือตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย 

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้  

1. กลุ่มอำนวยการ    8. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล    9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
3. กลุ่มนโยบายและแผน   10.หน่วยตรวจสอบภายใน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการติดตาม  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษา 
60 โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
1. ข้อมูลสถานศึกษา  

1.1 รายช่ือโรงเรียนในสังกัด แยกตามอำเภอ  
1. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
5. โรงเรียนสตรีศึกษา 2  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
6. โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. โรงเรียนธงธาน ี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
8. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
9. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม      อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
10. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
11. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
12. โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
13 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
14. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
15. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
16. โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
17. โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร     อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
18. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
19. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
20. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
21. โรงเรียนเสลภูมิ     อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
22. โรงเรียนขวาววิทยาคาร    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
23. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
24. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม   อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
25. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร        อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
26. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา         อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
27. โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา        อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
28. โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม   อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
29. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
30. โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
31. โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม   อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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32. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย     อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
33. โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา  อำเภอหนองพอก   จังหวัดร้อยเอ็ด 
34. โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ อำเภอหนองพอก   จังหวัดร้อยเอ็ด 
35. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
36. โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
37. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   อำเภอเมยวดี   จังหวัดร้อยเอ็ด 
38. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล    อำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
39. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย         อำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
40. โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม    อำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
41. โรงเรียนหินกองวิทยาคาร    อำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
42. โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย อำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
43. โรงเรียนหัวโทนวิทยา อำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
44. โรงเรียนทรายทองวิทยา    อำเภอโพนทราย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
45. โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา อำเภอโพนทราย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
46. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์     อำเภอเกษตรวิสัย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
47. โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   อำเภอเกษตรวิสัย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
48. โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  อำเภอเกษตรวิสัย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
49. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร       อำเภอเกษตรวิสัย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
50. โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     อำเภอปทุมรัตต์     จังหวัดร้อยเอ็ด 
51. โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์     อำเภอปทุมรัตต์     จังหวัดร้อยเอ็ด 
52. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
53. โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์      อำเภอเมืองสรวง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
54. โรงเรียนอาจสามารถวิทยา         อำเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
55. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนสุรณ์”     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
56. โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา     อำเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
57. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด 
58. โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด 
59. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์    อำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด 
60. โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี อำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.2 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา  
- ขนาดเล็ก (1 - 499 คน) จำนวน 37 แห่ง 
- ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) จำนวน 13 แห่ง 
- ขนาดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน) จำนวน 5 แห่ง 
- ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คน ขึ้นไป) จำนวน 5 แห่ง 
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1.3 จำแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 7 สหวิทยาเขต  

1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา   ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1.2 โรงเรียนขัติยะวงษา 1.3 โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม 
1.4 โรงเรียนธงธาน ี 1.5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1.6 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 
1.7 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1.8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1.9 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 
1.10 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม     

2. สหวิทยาเขตสาเกตนคร   ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนสตรีศึกษา 1.2 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
1.4 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1.5 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1.6 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 
1.7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1.8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
1.9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

3. สหวิทยาเขตศิลาทอง  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1.2 โรงเรียนเสลภูม ิ    1.3 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 
1.4 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1.5 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1.6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 
1.7 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1.8 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1.9 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 

4. สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  1.2 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1.3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
1.4 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1.5 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1.6 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 
1.7 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1.8 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   1.9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   

5. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1.2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1.3 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 
1.4 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1.5 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1.6 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 
1.7 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1.8 โรงเรียนทรายทองวิทยา      

6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์     1.2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     1.3 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 
1.4 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   1.5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์     1.6 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 
1.7 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1.8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   

7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1.2 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1.3 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 
1.4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1.5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1.6 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี 
1.7 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”       
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2. ข้อมูลนักเรียน   
ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที ่1  3,608 3,900 7,508 235 
มัธยมศึกษาปีที ่2 3,532 4,088 7,620 239 
มัธยมศึกษาปีที ่3 3,553 3,900 7,453 241 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  10,693 11,888 22,581 715 
มัธยมศึกษาปีที ่4  2,925 4,110 7,035 223 
มัธยมศึกษาปีที ่5 2,657 3,899 6,556 218 
มัธยมศึกษาปีที ่6 2,434 3,913 6,347 222 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  8,016 11,922 19,938 663 

รวมทั้งสิ้น 18,709 23,810 42,519 1,378 
 

แผนภูมิที่ 2 ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษา 25 มิถุนายน 2564   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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3. ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำแนกตามกลุ่มภารกิจ 

                    สายผู้บริหาร 
     กลุ่มงาน                        

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
ผอ. สพม.รอ 1  -  1 
รองผอ.สพม.รอ 3  - 3 
กลุ่มอำนวยการ 1 5 6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 7 8 
กลุ่มนโยบายและแผน 2 4 6 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 7 7 
กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรัพย์ 1 7 8 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 12 17 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 2 2 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1 - 1 

กลุ่มกฎหมายและคดี 1 1 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 2 
พนักงานราชการ 1 4 5 
ลูกจ้างประจำ 2 1 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 2 7 

รวม 25 53 78 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา  

สายงาน จำนวน (คน) 
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา 60 
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 67 
- ครูผู้สอน 2,354 
- พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 97 
- ลูกจ้างประจำ 55 

รวม 2,633 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษา 25 มิถุนายน 2564   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 



14 

 
 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด 

ในตน มีความรู้และทักษะการอ่านเขียนและคิดคำนวณที่เข้มแข็งซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และการ 
ดำรงชีวิตในอนาคตและได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563) 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น ม.3 (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562– 2563 

ผลการประเมิน 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีที่ผ่านมา ปี 2562 ปีปัจจุบัน 

รายการที ่1 ภาษาไทย 54.91 55.82 +0.91 
รายการที ่2 คณิตศาสตร์ 26.54 27.09 +0.91 
รายการที ่3 วิทยาศาสตร์ 30.29 30.64 +0.55 
รายการที ่4 ภาษาอังกฤษ 31.89 34.74 +2.85 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมขึ้น 1 กลุม่ สาระการเรียนรู้ คือ รายการที่ 1 ภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 
2562 กับปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

จากผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ทีผ่่านมา และการสรุปสถานภาพการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มการดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
แผนงานที่สำคัญในอนาคต นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงสามารถนำมาใช้สรุปวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ทั้งในส่วนของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สำคัญ เพ่ือจัดทำกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในอนาคตระยะ ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2565 – 2569) ได้ดังนี้ 

1) จุดแข็ง (Strengths: S)  
(1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ที่มี

ความต้องการจำเป็นพิเศษ  
(2) ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
(3) คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกพ้ืนที่ มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีและ

ช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน เช่น พัฒนาด้วยรูปแบบ  Online  
(4) มีการปรับหลักเกณฑ์เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่ง และผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน สามารถ

เข้ามาประกอบวิชาชีพครูได้  
(5) มีสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภท ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึง

บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ 
(6) มีการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เช่น ระบบ DLIT , Online  
(7) มีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับที่เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา  
(8) มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีจานวนมากและหลากหลาย  
(9) มีสถาบันการศึกษาที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการสนองต่อ

ความต้องการของท้องถิ่น  

2) จุดอ่อน (Weakness: W)  
(1) ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในเกือบทุกวิชา โดยเฉพาะ

ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50  
(2) ผู้เรียนส่วนมากขาดทักษะความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(3) วิธีการวัดและประเมินผลทั้งหลักสูตร และผู้เรียน ยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนในด้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
(4) การบรรจุครูผู้สอนสอนไม่ตรงวุฒิ ครูไม่ครบชั้น และขาดครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
(5) ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  
(6) ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
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(7) การวางแผนพัฒนาอัตรากาลังไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพที่เป็นจริง 
(8) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคนา (covid – 19)   

3) โอกาส (Opportunities: O)  
(1) หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน  
(2) มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึก

ประสบการณ์และการประกอบอาชีพ มีศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
(3) มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่ม  
(4) นโยบายมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้  
(5) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพของผู้เรียนมากขึ้น  
(6) มีสถาบันทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทุกระดับอย่างทั่วถึง  
(7) มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง  
(8) มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แก่ประชาชน  

4) อุปสรรค (Threat: T)  
(1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อนโยบายการจัดการศึกษา  
(2) นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง  
(3) ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด  
(4) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัญหาสังคมมีความอ่อนแอโดยเฉพาะ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม การใช้ความรุนแรง ทำให้เด็กเยาวชนที่มีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมเสี่ยงและไม่
เหมาะสมมากขึ้น  

(5) ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงเกิดการอพยพย้ายถิ่นหรือเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้ปกครอง  
ทำให้เด็กนักเรียนบางส่วนออกกลางคัน  

(6) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อตลาดแรงงาน  
(7) อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงมีผลกระทบต่อจำนวนเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้าสู่ระบบ

การศึกษา ทำให้สถานศึกษาบางแห่งมีจำนวนนักเรียนลดลง/ไม่มีผู้เรียน 
(8) ผู้ปกครองมีทัศนคติค่านิยมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีวะ ซึ่งตรงข้ามกับทิศทาง 

การพัฒนาประเทศ ส่งผลให้การวางแผนผลิตกำลังคนของกระทรวงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(9) ผลของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid – 19) อย่างต่อเนื่องทำให้มีผลกระทบต่อการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

การศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ใช้กรอบ    
ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย  

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ใช้กรอบในการวิเคราะห์คือ C-PEEST ประกอบด้วยปัจจัย
ภายนอก 6 ประการ ดังนี้ 

1) ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer) 
2) ด้านนโยบาย (Policy) 
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3) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 
4) ด้านสภาพแวดล้อม (Environment) 
5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural)  
6) ด้านเทคโนโลยี (Technology) 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ใช้กรอบการวิเคราะห์ 7S ของ McKinsey ประกอบด้วย ปัจจัย
ภายใน 7 ประการดังนี้        

1) ด้านค่านิยมร่วม (Share value)  
2) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) 
3) ด้านระบบงาน (System) 
4) ด้านกลยุทธ์องค์กร (Strategy)  
5) ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
6) ด้านบุคลากร (Staff) 
7) ด้านทักษะขีดความสามารถของบุคลากร (Skill) 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEEST 

ปัจจัยภายนอก 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน คะแนนจริง สรุปผลการ 
วิเคราะห์ O(+) T(-) O(+) T(-) 

1. ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer : C) 0.25 1.89 -1.87 +0.47 -0.46 0.01 
2. ด้านนโยบาย (Policy : P) 0.20 2.23 -1.88 +0.45 -0.38 0.07 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economy : E1) 0.15 2.16 -1.79 +0.32 -0.27 0.05 
4. ด้านสภาพแวดล้อม (Environment :E2) 0.10 2.18 -1.61 +0.22 -0.16 0.06 
5. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural : S) 0.15 2.03 -1.86 +0.30 -0.28 0.02 
6. ด้านเทคโนโลยี (Technology : T) 0.15 2.13 -1.96 +0.32 -0.29 0.03 
 1      

สรุปปัจจัยภายนอก +2.08 -1.84  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.24  

จากตาราง สถานการณ์ปัจจุบัน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาปัจจัย
ภายนอกโดยภาพรวมและทุกด้านแล้ว พบว่า ปัจจัยภายนอกมีโอกาส (+) มากกว่า อุปสรรค (-) ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ + 0.24 ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ควรกำหนดในเชิงรุก (Aggressive –Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ ฉกฉวยโอกาสต่างๆ  
ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่เพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษาต่อไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าคะแนนของโอกาสและ
อุปสรรค พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส (Opportunities) มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากมติคณะทำงาน 
+2.08 และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านอุปสรรค (Threats) มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากมติคณะทำงาน -1.84   
ดังนั้น จึงต้องดำเนินการในเชิงรุก ให้ประสบความสำเร็จทุกปัจจัย ในด้านต่างๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้  
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ด้านนโยบาย (P) 0.07 ด้านสภาพแวดล้อม (E2) 0.06 ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ (E1) 0.05 ด้านเทคโนโลยี (T) 
0.03 ด้านสภาพสังคมความเชื่อ วัฒนธรรม (S) 0.02 และด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ (C) 0.01 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7S 

ปัจจัยภายใน 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน คะแนนจริง สรุปผลการ 
วิเคราะห์ S(+) W(-) S(+) W(-) 

ด้านค่านิยมร่วมในองค์กร (Share value : S1) 0.10 2.46 -1.35 +0.25 -0.14 0.11 
ด้านโครงสร้างองค์กร (Structural : S2) 0.15 2.11 -1.76 +0.32 -0.26 0.06 
ด้านระบบงาน (System : S3) 0.15 2.44 -1.46 +0.37 -0.22 0.15 
ด้านกลยุทธ์องค์กร (Strategy : S4) 0.15 3.37 -0.70 +0.51 -0.11 0.4 
ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style : S5) 0.15 2.98 -0.83 +0.45 -0.12 0.33 
ด้านบุคลากร (Staff : S6) 0.15 2.84 -0.99 +0.43 -0.15 0.28 
ด้านทักษะความรู้ขีดความสามารถของบุคลากร 
(Skill : S7) 

0.15 2.06 -1.83 +0.31 -0.27 0.04 

 1      
สรุปปัจจัยภายใน +2.64 -1.27  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +1.37  

จากตาราง สถานการณ์ปัจจุบัน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาปัจจัย 
ภายในโดยภาพรวมและทุกด้านแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็ง (+) มากกว่า จุดอ่อน (-) ค่าคะแนนของจุด
แข็งและจุดอ่อน พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง (Strengths) มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากมติคณะทำงาน  
+2.64 และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดอ่อน (Weaknesses) มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากมติคณะทำงาน -1.27  
ซึ่งปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง คือ ด้านกลยุทธ์องค์กร (S4 ) 0.4 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (S5) 0.33 ด้านบุคลากร 
(S6) 0.28 ด้านระบบงาน (S3) 0.15 ด้านค่านิยมร่วมในองค์กร (S1) 0.11 ด้านโครงสร้างองค์กร (S2) 0.06 ด้าน
ทักษะความรู้ขีดความสามารถของบุคลากร (S7) 0.04 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ +1.37 สภาพแวดล้อม
ภายในโน้มเอียงไปทางจุดแข็งต่อการพัฒนา สนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอ็ด ให้ประสบความสำเร็จ 
 จากการเรียงลำดับค่าคะแนนของปัจจัยภายนอก ควรนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 
ด้านนโยบาย (P) ด้านสภาพแวดล้อม (E2) และด้านเทคโนโลยี (T) เป็นปัจจัยนำ ส่วนปัจจัยภายในควรนำด้าน 
กลยุทธ์องค์กร (S4) มาเป็นองค์ประกอบหลัก และพร้อมด้วยด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (S5) ด้านบุคลากร 
(S6) และด้านระบบงาน (S3) 
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ผลการประเมินสถานภาพ (Situation Analysis) การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อนำผลการวิเคราะห์โอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของสิ่งแวดล้อมภายนอกกับผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) ของสิ่งแวดล้อมภายใน มานำเสนอเป็นภาพรูปไข่จะได้ภาพรูปไข่ที่แสดง
สถานภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
         +2.08 

          

                                                                          +0.24 

      +2.64            +1.37  -1.27 

     -1.84 

 

 

 

 

 

 
 
 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นสถานการณ์ท่ีได้เปรียบมากท่ีสุดเพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก และ  
จุดแข็งขององค์กรหรืออาจใช้คำย่อว่ากลยุทธ์ “ภายนอกเอ้ือและภายในเด่น” ถือเป็นสถานการณ์กลุ่มดาวรุ่ง 
(Public Sector Star) ดังนั้น ควรใช้จุดแข็งเพ่ือหาประโยชน์ที่ได้เปรียบเพ่ือสร้างเป็นโอกาส โดยกลยุทธ์ SO 
เพราะเป็นภาวะที่เหมาะสมในการขยายงานและสร้างความเจริญเติบโตให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งจะต้องใช้กลยุทธ์ส่งเสริม, ขยาย, สนับสนุน, เสริมสร้าง ส่วนกลุ่มสภาพปัญหา (Question 
Marks) กลุ่มวัวแม่ลูกอ่อน (Cash Cows) กลุ่มสุนัขจนตรอก (Dogs) ไม่มีปัจจัยที่อยู่ในกลุ่มนี้ 

โอกาส 
O 

 

T 
อุปสรรค 

 

W 
จุดอ่อน 

 

S 
จุดแข็ง 

 

Question Mark (เอื้อแต่อ่อน) Star (เอื้อและแข็ง) 

Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) Cash Cows (ไม่เอื้อแตแ่ข็ง) 

 (เอื้อแต่อ่อน) 
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จากข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การดำเนินการที่ผ่านมา และการสำรวจ
ข้างต้น เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาและได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ความเป็นมา 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่ “ต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
กำหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่
28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกำหนดให้ “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป”ี 
หมายความว่าการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที ่6 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเทา่ และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษา
สงเคราะห์ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29, 
948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งมีท่ีตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการได้รับการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจขา้งต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงได้มีการจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนากาจัดกาศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว  โดยสอดคล้องกับตาม
นโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี ้มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำแผน 
ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด 
หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้  แผนระดับที่ 1 และ 2   เป็นแผนที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  

นอกจากนี ้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็น แผนห้าปี 
และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านต่างๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็น แผนสามป ีโดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ในวาระแรก
ได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนระดับที ่1 และแผนระดับที่ 2   ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ี   
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(พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทาง และเปา้หมายในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และ
ตอบสนองต่อการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

กรอบแนวคิด  
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา ที่ต้อง
นำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขา้รับบริการการศึกษาของ
ประชาชน ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1.1 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองป ีตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ 
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

1.2 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  เพ่ือพัฒนา 
รา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  

1.3 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าทีด่ำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ 
ไดต้ามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

1.5 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน  

1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำใน 
การศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  

1.7 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้  
1.7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้ 

เด็กเล็กได้รับการพัฒนารา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
1.7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6  
1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ 
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อาจารย ์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นคร ูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับคา่ตอบแทน ที่เหมาะสม 
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ของผู้
ประกอบวิชาชีพครู  

1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม 
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้ง 
ในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนด 
ให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ 
การกระจายรายได ้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเทา่เทียม และความเสมอภาคของสังคม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเขา้ถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ใน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  23 ประเด็น ประกอบด้วย  1) ความม่ันคง  2) การต่างประเทศ  3) การพัฒนาการเกษตร  
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  9) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
12) การพัฒนาการเรียนรู้   13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา   15) พลังทางสังคม  
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
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มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
4. แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ใน 
ด้านต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชำติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคค ีสังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี ้การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้าน
การเมือง  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย  4) ด้ำนกระบวนการยุติธรรม  5) ด้านเศรษฐกิจ  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9) ด้านสังคม  10) ด้านพลังงาน  11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้าน
การศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษา
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม ่และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต  
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย ์5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์  

และเปา้หมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) กำรสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน  6) กำรบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา  

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและ 

แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือ
ธำรงไว้ ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
ดำเนินการตามอำนาจหนา้ที ่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์ 
หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เก่ียวข้อง กับความม่ันคง
แห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชำติหรือ
การปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 19 แผน  ได้แก่  1) การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์  2) การขา่วกรองและการ
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ประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง 3) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถานหลัก ของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การคา้มนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง ความมั่นคงของชำติจากภัยทุจริต  
12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ  17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน  18) การรักษาความม่ันคงดา้นอาหารและน้ำ  
19) การรักษาความม่ันคงดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ 

รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  ได้แก่  
1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝา่ยราชการประจำ  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ  

8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 
ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง  ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและ
พัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพ



27 

 
 

คน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเทา่เทียมทาง
การศึกษา  และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง 
การพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว  

สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์  

ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

พันธกิจ  
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของชาติ และเทียบเท่าระดับสากล  
2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับ การพัฒนาประเทศ  
4) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

เปาประสงครวม  
1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ 

และสงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21  
2) ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ 

อยางทั่วถึงเสมอภาค  
3) กําลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ  
4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถ นําไปใชประโยชน 

หรือตอยอดเชิงพาณิชย  
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)  รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัด
การทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูป 
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง 
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนว 
ทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

     จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
(4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom 
Management และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน 
Digital Literacy สำหรับผู้เรยีนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  
(1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  (3) วัยแรงงาน 
และ (4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพ
ที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ 
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่  (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน 
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การศึกษาประกอบด้วย 
        เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
          – การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ 
แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          – การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือ
การจัดการศึกษา 
          – การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
          – การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
           เรื่องท่ี 2: การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แกส่ถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ
ใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หนว่ยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ 
การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยมีาใช้ใน 

การบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train  
The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
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  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิด
กว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
    - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
    - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1. มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  

และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

2. มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง 
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

3. มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET  
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

4. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

5. มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา 
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

6. สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน 
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
1. ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม 

การศึกษา พ.ศ. 2562 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส 

ทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
        การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ  

http://www.deep.go.th/
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และสร้างรายได้ 

      การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
-เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการ 

ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
3. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ 

แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ 
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area)  ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล 
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นอกเหนือจากที่กำหนดหากมี 
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ  และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น 
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
  2. ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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  4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)  ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ  

ที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด   

จากการศึกษาสภาพบริบทด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สภาพของ  
หน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis จึงได้กำหนดเป็น 
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้  

วิสัยทัศน์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล สืบสาน
ศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล  

พันธกิจ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา  
2. ส่งเสริม การพัฒนาให้ผู้รับบริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สู่ระดับชาติและ 

ระดับสากล  
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้อง 

กับ ความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล  
4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ 

ทาง การศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง  

และพลโลก  
6. ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตาม 

หลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์  
1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา  
2. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะสำคัญ 

สำหรับศตวรรษท่ี 21  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับความ 

ต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล  
4. ประชากรทุกช่วงวัย สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างโอกาสใน 

การเข้าถึง บริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
6. ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตาม  

หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย 

ยึดหลัก ศาสตร์พระราชา  
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2. เร่งรัดการจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา ชาติ มีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21  

3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้อง 
กับ ความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล  

4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน  

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง  
และพลโลก  

6. ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์  
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เป็นคนดี เก่ง และ 

มีคุณภาพ ยึดหลักศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้การสอนเชิงรุก Active learning  
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นทั้งด้านร่างกาย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีทักษะอาชีพ เรื่อง ข้าวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย  

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งการเกษตรและท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ  

4. เร่งรัดการจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษาชาติ มีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศติดตาม Coaching and mentoring  

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความเป็นมืออาชีพ  
และรองรบัการสู่สากล  

6. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน  

7. ส่งเสริมการนำฐานข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดการศึกษา  

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนสุขภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาให้ร้อยเอ็ด 
เป็นเมืองแห่งสุขภาพ  

9. เพ่ือส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
ตามหลักธรรมาภิบาล  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการจัด
การศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นองค์กรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ มีความเป็นเลิศทาง 

วิชาการในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน 

การเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน  

4. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
   6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

       เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
มีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
   3. ประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
   4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

6. คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามสมรรถนะ ความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทักษะ

ที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้ 

เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ  ที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 

สนองต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 

คุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คือ 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

จุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ 2565 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 

 
 

     

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 6 

ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 1 
ข้อ 5 

ข้อ 4 

ประเด็นนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

1.2 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 
3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กับประเด็นนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

ประเด็นนโยบาย 
ของ สพฐ. 

ประเด็นนโยบาย
ด้านความปลอดภัย 

ประเด็นนโยบาย
ด้านโอกาส 

ประเด็นนโยบาย 
ด้านคุณภาพ 

ประเด็นนโยบาย
ด้านประสิทธิภาพ 

    

ประเด็นกลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ข้อ 1 
ข้อ 5  
ข้อ 6 

ข้อ 2 
ข้อ 3 

ข้อ 2 ข้อ 3 
ข้อ 4 ข้อ 5 

ข้อ 6 

ข้อ 3 
ข้อ 6 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 6 ประเด็น คือ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  

และมีคุณภาพ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา  
ยุทธศาสตร์ที ่2 เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ มีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21  
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  

ที่สอดคล้องกับความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล  
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี 

ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง  
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  

ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็น 
พลเมือง และพลโลก  

ยุทธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
ตามหลักธรรมาภิบาล  

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2562-2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

      

ประเด็นกลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ข้อ 1 
ข้อ 2 

 

ข้อ 3 
 
 

ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 1 
ข้อ 5  
ข้อ 6 

ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 5 
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แผนที่กลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (2565 -2569)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์ “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นองค์กรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน” 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ

ที่ดีต่อบ้านเมือง 

2. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
ให้มีทักษะการเรียนรู้  
มีความเป็นเลิศด้าน

วิชาการ มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21นำไป 
สู่การสร้างขีดความ 

สามารถในการแข่งขัน 

3.ส่งเสริมสนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ผู้เรียน
สามารถใช้ 
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้อย่าง
เหมาะสม และการ
สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
ทางการ ศึกษาของ
ประชาชนอยา่ง
ทั่วถึง เสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 

 

4. พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งระบบ พัฒนาหลกัสูตร
การศึกษาให้เอือ้ต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ได้เต็มศักยภาพ 

5. การจัดการศึกษาเพื่อ
การบรรลุเป้าหมาย เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาทกุระดับ 
และจัดการศึกษา โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
เพื่อพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

2. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อยา่ง
เหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการ ศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่า
เทียมกัน 

4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรยีนได้เตม็ศักยภาพ 

5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลเุป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรกัในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง 
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ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด โครงการ 
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง 

1. ผู้เรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและ
ความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

1. ร้อยละของสถานศึกษา  มี
การบูรณาการ“ศาสตร์ 
พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 
2. ร้อยละของสถานศึกษา 
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉนัท์ สนัติวิธี ต่อตา้น
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
สถาบนั ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ และความเป็น
พลเมือง 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุก
รูปแบบ 

1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม 
ของชาติ  
2.โครงการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
3.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ในทุกรูปแบบ 

 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี   
 ทักษะการเรียนรู้ มีความเป็น 
 เลิศด้านวิชาการ มีทักษะที่ 
 จำเป็นในศตวรรษที่ 21นำไปสู่ 
 การสร้างขีดความสามารถใน 
 การแข่งขัน 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพมีความเป็นเลิศ
ทางดา้นวชิาการ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และมี
ทักษะอาชีพตามความ
ต้องการและความถนัด 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินระดับนานาชาติ 
ตามโครงการ PISA 
(Programme for 
International Student 
Assessment) สูงขึ้น 
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความ เป็นเลิศใน
ด้านต่างๆ 

1.โครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ประเมิน PISA 2022  
2.โครงการจัดการศึกษา
ให้เด็ก ผู้ที่มีความ 
สามารถพิเศษได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพ 
 
3.โครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนด้าน
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 3. ร้อยละของสถานศึกษา   
ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา  (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 
4. ร้อยละของสถานศึกษา
ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และ จิต
วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน 
5.ร้อยละของนักเรียนลำดับ
เหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
 

ศักยภาพการเรียนรู้เชิง
กระบวนการ สู่ความ 
ทัดเทียมนานาชาติ  
4.โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษา 
อังกฤษ เพื่อเสริม
ศักยภาพการแข่งขัน  
ในประชาคมอาเซียน  
5.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
ภาษาจนี (โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล)  
6.โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 
7.โครงการฟุตบอล
นักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี 
ชิงชนะเลิศ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประจำปี  2565  
“มัธยมศึกษา สพม.รอ 
ลีกคัพ  2022”   

3.ส่งเสริมสนับสนุน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้ 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม และการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการ ศึกษาของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน 
 

3. ประชากรวัยเรียนภาค
บังคับได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ เสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน 

1. ร้อยละของประชากรวัย
เรียนภาคบังคับได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค 
2. ร้อยละของสถานศึกษามี
จำนวนเด็กออกกลางคัน
ลดลง 
3. ร้อยละของสถานศึกษามี
ระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการศึกษา 
2.โครงการสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
3.โครงการลดความ
เหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาที่
มีคุณภาพและบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
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4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ได้เต็มศักยภาพ 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา มี
การบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ มีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็น
ระบบใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย  
2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
3. ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล 
4. ร้อยละเวลาที่ครูใช้เพ่ือ 
การเรียนการสอน และงาน
ที่เก่ียวข้อง กับการเรียนการ
สอนต่องานอ่ืน ๆ 
5.ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัด มีกรอบทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็น
รูปธรรม และเป็นระบบ 

1. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลขององค์กร
ด้วยการพัฒนาสมรรถนะ  
2.โครงการการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน  
3. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเป็นต้นแบบในการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  
4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดา้น
ภาษาอังกฤษ(English 
Literacy)ด้านภาษาจนี
(Chinese Literacy)ด้าน
เทคโนโลย(ีDigital 
Literacy)ผ่านศนูย์ HCEC 
5.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ระยะ 5 ป ี

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมาย เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาครูให้ทันต่อการ

1. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการ สร้างจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตาม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละของหน่วยงาน   
ทุกระดับมีหลักสูตร 

1. โครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา “สืบสานศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน” ตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)  
2. โครงการอ่ิมท้อง 
สมองใส ใส่ใจ วิถี
พอเพียง 
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เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 
 

กระบวนการเรียนรู้ การ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 
4.เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเช้าที่มี
คุณค่าทางสารอาหารครบ ๕ 
หมู่ และมีพัฒนาการสมวัย  

3.โครงการส่งเสริม
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (School as 
Learning Community) 
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่น
ใหม ่ 
4. โครงการการพัฒนา
จัดการมลพิษและ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ดำเนินกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
5.โครงการโรงเรียนสี
เขียว 

6. ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาทุกระดับ และ
จัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนา
มุ่งสู ่Thailand 4.0 

6. พัฒนาครู ผู้เรียน ให้
ได้รับการพัฒนาต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี นำ Digital 
Technology มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนตามสมรรถนะ 
ความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียน 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบ DLIT,DLTV,ETV มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสูงขึ้น 
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 
Mbps 
3. จำนวนระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา
ที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
 

1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยี
และระบบอัจฉริยะใน
สถานศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

2. โครงการเสริมสร้าง
ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพ
ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นกลยุทธ์ 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
  เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความ
รักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 ร้อยละของสถานศึกษา  มีการบูรณาการ“ศาสตร์ พระราชา” มาใช้

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ
ยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

80 85 92 95 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 

75 80 85 85 85 

4 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ  
ที ่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

80 85 92 95 100 

5 ร้อยละของผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  

80 85 92 95 100 

6 ร้อยละของผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

75 80 85 85 85 

7 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง                           

80 85 92 95 100 

8 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาลดลง 
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง                  

75 80 85 85 85 

9 ร้อยละผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุกคนได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง 

80 85 92 95 100 

10 ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80 85 90 95 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทักษะที่ 
 จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA 

(Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 
70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ 
เป็นเลิศในด้านต่างๆ 

90 90 95 95 100 

3 ร้อยละของสถานศึกษา ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 

80 85 90 90 90 

4 ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  
และ จิตวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน 

80 85 90 95 100 

5 ร้อยละของนักเรียนลำดับเหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

75 80 85 85 85 

6 เพ่ือสร้างโอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่นให้ได้รับการฝึกทักษะกีฬา
ฟุตบอล 

75 80 85 85 85 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้ 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการ ศึกษาของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 

70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ  
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

75 80 85 85 85 

3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

3 4 5 6 7 
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4 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 100 100 100 100 

5 ร้อยละของสถานศึกษา ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ได้รับการเตรียม
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 100 100 

6 ร้อยละของสถานศึกษา ที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุ
ปัญญาจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

8 9 9 10 10 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที ่4 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ พัฒนาหลักสูตร

การศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ 

ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  
70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

75 80 85 85 85 

3 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 
ที่เป็นดิจิทัล 

80 85 85 90 95 

4 ร้อยละเวลาที่ครูใช้เพื่อ การเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง  
กับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

75 80 85 90 95 

5 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 80 85 90 95 95 
6 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
75 80 85 90 90 

7 ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

75 80 85 85 85 

8 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา 
และขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ 

75 80 85 90 95 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ 

สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

75 80 85 85 85 

3 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 

70 80 80 90 90 

4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ และมีพัฒนาการสมวัย 

75 80 85 90 95 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ที่ 6. พัฒนาครู ผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นำ Digital 

Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามสมรรถนะ ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสูงขึ้น  

70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของสถานศึกษา ที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำ
กว่า ๓๐ Mbps  

10 10 10 10 10 

3 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

75 80 85 85 85 
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ส่วนที่ 4  
โครงการและงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

    มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ 
    และหน้าที ่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยม 
ของชาติ  

 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษา ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละ 85 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นพลเมือง 
3. ร้อยละ ๙๐ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
4. ร้อยละ 85 ผู้เรียนมีความตระหนักรู้
คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

2 โครงการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทางสังคม 

1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนทุกคนป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

  2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง                           

      

  3. ร้อยละ 80 อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาลดลง 
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง                  

      

  4. ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ทุกคนได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
อย่างทั่วถึง 

      

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ในทุกรูปแบบ 

-ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการประเมิน PISA 
2022  

๑.ร้อยละของครูสามารถนำกระบวนการ 
พัฒนาการเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกับการอ่าน 
(Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ด้านการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative 
Problem Solving) และดา้นความสามารถ
ในการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
และการใช้ทักษะการคิดไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้สู่ชั้นเรียน 
๒. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถใน
การรู้เรื่องด้านการอ่าน (Reading Literacy) 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ด้านการแกป้ัญหาแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) 
และด้านความสามารถในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ และการใช้ทักษะการคิด- คะแนน
เฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ 
PISA (Programme for International Student 
Assessment) สูงขึ้น 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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2 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก 
ผู้ที่มีความ สามารถพิเศษ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

- ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ในด้านต่างๆ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  

3 โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านศักยภาพการ
เรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่
ความทัดเทียมนานาชาติ 

- ร้อยละของสถานศึกษา   ที่จัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
- ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
อาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

4 โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เสริมศักยภาพการแข่งขัน  

ในประชาคมอาเซียน  

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของนักเรียนครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทุกคนในสังกัด ทีไ่ด้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  2. ผลงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 1 คน 1 งานวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบคุลากรทุก
คนในสังกัด ทีไ่ด้รับการพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษา 

อังกฤษสื่อสารพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมือง
อาเซียน 
  3. ผลงานวิจัยบรรลุวัตถปุระสงค์มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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5 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาจีน 

1. ครู และนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นด้านภาษาจีน เพ่ือเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน(AEC) 
2. ร้อยละของผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ 
สามารถนิเทศการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้เหมาะสม 
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

6 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

1. ร้อยละของนักเรียนลำดับเหตุการณ์ 
และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการ
อ่านมากข้ึน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

7 โครงการฟุตบอลนักเรียนรุ่น
อายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประจำปี  2565  
“มัธยมศึกษา สพม.รอ 
ลีกคัพ  2022”   

1. เพ่ือสร้างโอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่น
ให้ได้รับการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล 
2. เพ่ือศึกษาและพัฒนาเทคนิคการ
ฝึกซ้อมนักกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมให้มี
ทักษะและความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพของนักกีฬา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการ ศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 

1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีแผนการ
รับนักเรียน 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาค
บังคับได้รับโอกาสใน การศึกษาต่อ
เพ่ิมข้ึน 
3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

2 โครงการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสในการเข้ารับการศึกษา ภาคบังคับ
เพ่ิมข้ึน 
2. ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  

3 โครงการลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ
และบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
ลดลง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรด้วย
การพัฒนาสมรรถนะ  

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา
ที่ได้รับ การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
3. จำนวนครูที่มีคุณสมบัติและ
สมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง เพ่ือ
การพัฒนา และเตรียมเข้าสู่การเป็นครู
แกนนำ และครูมืออาชีพเพ่ิมขึ้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

2 โครงการการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน  

1. มีระบบการพัฒนาข้าราชการครู และ
ผลิตครูให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
และเทคนิคการสอน 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการพัฒนาผา่นสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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3 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มผีลงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑไ์ด้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
2. ระดับคุณภาพของการนำเสนอขอ้มูล 
ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์สะท้อน 
ถึงกระบวนงานและผลลัพธ์ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามรายการ
ประเมินครบถ้วน เปน็จริง และเชื่อถือได้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดา้น
ภาษาอังกฤษ(English 
Literacy)ด้านภาษาจนี
(Chinese Literacy)ด้าน
เทคโนโลย(ีDigital Literacy)
ผ่านศนูย์ HCEC 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21  
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
องค์รวมทุกแพลตฟอร์ม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

5 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานระยะ 5 ป ี

-ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด มีกรอบ
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และ
เป็นระบบ 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 นโยบายและ
แผน 
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กลยุทธ์ที ่5 การศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
“สืบสานศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตาม
เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)  

1. ร้อยละ 80 สถานศึกษา มีการ 
บูรณาการ“ศาสตร์ พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึก  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

2 โครงการอ่ิมท้อง สมองใส ใส่
ใจ วิถีพอเพียง 

-เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
เช้าที่มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ และ
มีพัฒนาการสมวัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(School as Learning 
Community) เพ่ือพัฒนา
พลเมืองรุ่นใหม่  

-ร้อยละของการสร้างและพฒันาแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์ 
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศกึษา 
รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

4 โครงการการพัฒนาจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม ด้วย
การดำเนินกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ

- ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ สร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตาม หลัก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมี
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
น้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 

5 โครงการโรงเรียนสีเขียว 1. จำนวนสถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนสีเขียวและห้องเรียน สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ที่ 6. พัฒนาครู ผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตามสมรรถนะ ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบ
อัจฉริยะในสถานศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ  

-ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัด
การศึกษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

2 โครงการเสริมสร้างระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึง
พอใจต่อระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของโรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา  9(3) 
และมาตรา 14 กำหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดขึ้นรวมทั้งจัดทำรายงานประจำปี เพ่ือเปิดเผยและแสดงข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากร ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตาม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำ 
เป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ปี  (พ.ศ. 
2565-2569) เพ่ือกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
และสถานศึกษาในสังกัด ภายในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2565 - 2569 ในการดำเนินงานตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) นอกจากจะดำเนินงานภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือบังเกิดผลอันพึงประสงค์ต่อการพัฒนาการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ควรจะต้องสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงในการพัฒนาระหว่างสถานศึกษาท้ังในสังกัด และนอกสังกัดในเขตบริการ ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อนำแผนสู่การ
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ สถานศึกษา บุคลากรในสังกัดรับทราบ และสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของ
แผนอย่างถูกต้องชัดเจน ตรงกัน และสร้างกลไกในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับกลไก การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบทิศทางที่กำหนดไว้ 

ในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) สู่การปฏิบัติ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัต ิ 
1. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ที่จะต้องจัดทำโครงการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) กับแผนปฏิบัติการประจำปี 
2. สร้างแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้การนำแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการ 
- ติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการกรณีท่ีเป็นโครงการต่อเนื่อง 

เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
- การประเมนิผลระยะครึ่งปี เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหา 

อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
- การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 1 ป ี
ที่ผ่านมา 

3. สร้างระบบการสื่อสารที่หลากหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น 
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การดำเนินงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการ ให้หน่วยงาน บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ และเข้าใจตรงกัน 
4. จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก 

เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธารณะ โดยการจัดทำรายงานประจำปี เพ่ือเปิดเผยและ

แสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเก่ียวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

เป้าหมายการนำแผนสู่การปฏิบัต ิ 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) การพัฒนาการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ 
1. นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
2. นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
3. นักเรียนได้เข้าเรียนในระบบทวิศึกษา 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตบริการสาธารณะ 
7. สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
9. องค์กร คณะบุคคล และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ ปัจจัยสำคัญท่ีจะส่งผลถึงการแปลงกลยุทธ์ 

สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ 
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง 

การตรวจติดตามอย่างเข้มข้น และนำผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์การดำเนินงานทุกปี 
2. บุคลากรทุกคนทั้งองค์กร ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 
3. มีการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ ให้บุคลากรทั้งองค์กรด้วยช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน 
4. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ระหว่าง

กลยุทธ์กับโครงการและงบประมาณ 
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการทำงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพบริบท 
6. มีการมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อน เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่  

และสร้างระบบการจูงใจที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 
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การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 สำหรับกรอบการกำกับ ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ และความสำเร็จของแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) มีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ การประเมิน 
เชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณ และการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมิน 
ทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภายใต้การบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ที่  349/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาร้อยเอ็ด 

----------------------------- 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565 – 2569)  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานศกึษาธิการภาค 12 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และเปน็แนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ดังนี้ 

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1. นายอดลุย์ศักดิ์  บุญเอนก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด     ที่ปรึกษา 
2. นายธนา  โด่งพิมาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด        ที่ปรึกษา 
3. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด       ที่ปรึกษา 
4. นายวงศกร ประกอบนันท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ท่ีปรกึษา 
คณะทำงาน ประกอบด้วย 
๑. นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ ประธานคณะทำงาน 
2. นายธนา  โด่งพิมาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   รองประธานคณะทำงาน 

          3. นายยอดรัก  บุรวัฒน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็   รองประธานคณะทำงาน          
4.  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษามัธยมศกึษาจังหวัดร้อยเอ็ด        รองประธานคณะทำงาน 

 5. นายธีระศักดิ์  อินทรชาต ิ คณะกรรมการ กตปน.                             คณะทำงาน 
6. ดร.สมชาติ  สุกใส  คณะกรรมการ กตปน.                คณะทำงาน 

 7. รศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม คณะกรรมการ กตปน.                    คณะทำงาน 
8.  นาย ศิริ   ธนะมูล  ประธานสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา                            คณะทำงาน 
9.   นายเทิดทูน  สุจาร ี   ประธานสหวิทยาเขตสาเกตนคร                  คณะทำงาน 
10. นายจักรวาล  เจรญิทอง ประธานสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม                                     คณะทำงาน 
11.  นายบญุภพ  จันทมัตตุการ   ประธานสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง                                         คณะทำงาน 
12.   นายอนสุรณ์ ทาสระคู             ประธานสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์                                คณะทำงาน 

          13. นายไพฑรูย์   มนตร ี    ประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง                                          คณะทำงาน 
            14.  นายเพิ่ม  นาก้อนทอง          ประธานสหวิทยาเขตพฒัน์วิทย์                                          คณะทำงาน 
                            /15.นายลิมชัย.... 
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15. นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์        ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก                   คณะทำงาน 

           16. นายวิคิด  ทินบุตร             ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พทิยาคม                   คณะทำงาน 
17. นายภูวนาท  คำพนัย   ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                   คณะทำงาน 
18. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด       คณะทำงาน 
19. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวทิยายน                         คณะทำงาน 
20. นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา              คณะทำงาน 
21. นายชวลิต  ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพยว์ิทยา                          คณะทำงาน 
22.นายสุพรรณ  พรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์                   คณะทำงาน 
23. นายเกรียงไกร  ป้องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวทิยาคม                         คณะทำงาน 
24. นางรุ่งนภา  มาศจนัทร ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนำ้ใสวรวทิย์         คณะทำงาน 
25. นางศุภวรรณ  อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                           คณะทำงาน 
26. นายพรมมา  พนัธภิบาล        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ              คณะทำงาน 
27. นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              คณะทำงาน 
28. นางปัทมพร  อารีเอ้ือ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              คณะทำงาน 
29. นายอุพิษ  เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา            คณะทำงาน 
30. นางรุ่งโรจน์  วิสูงเร    ปฏบิัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์  คณะทำงาน 
31. นายจำนงค์  ร่มเย็น        ปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่งผูอ้ำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         คณะทำงาน 
32. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย ์ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ  คณะทำงาน   

 33. นางมธุวลี  จนัโทมุข  ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      คณะทำงาน 
34. นางสายยนต์ จ้อยนุแสง           ศึกษานิเทศก์                    คณะทำงาน    
35. นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี               ศึกษานิเทศก์           คณะทำงาน 
36. นางสาวสาธกา  ตาลชัย           ศึกษานิเทศก์           คณะทำงาน 
37. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ                      ศึกษานิเทศก์            คณะทำงาน 
38. นางศิริลักษณ์  บุรวฒัน ์           ศึกษานิเทศก์              คณะทำงาน 
39. นางพิศมัย  หาญอาษา         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                        เลขานุการคณะทำงาน 
40. นายปฐมชัย  เปรมปรีดิ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ     ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน 
41. นายสุรชาติ  ลาภอาษา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        ผูช้่วยเลขานกุารคณะทำงาน 
42. นางศศิวิมล  เพชรไพร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ              ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน 
43. นางนสิารัตน์ ปุณยาทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         ผูช้่วยเลขานกุารคณะทำงาน 
44. นางลักขนา  คณาศรี   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน             ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน 
 
                                                                                                               /อำนาจหน้าท่ี...... 
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อำนาจหน้าที ่ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
        1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมายกลยุทธ์ 
        2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้คณะทำงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  3   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 


