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สภาพการจัดการศึกษา 
ความเป็นมา 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา  

และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วน 
ราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  

สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา  

วัตถุประสงค์ของแผน 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ร้อยเอ็ด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2553 กำหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา นั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีข้ึนตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546    
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และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 
2553 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้  
 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน สถานศึกษารับทราบ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ   
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา          
4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 46  ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหารจัดการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาของพ้ืนที่บริการ 20 อำเภอ ได้แก ่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุม
รัตต์ อำเภอธวัชบุรี อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอหนองพอก 
อำเภอเสลภูมิ อำเภอเมยวดีอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสรวง อำเภอโพนทราย อำเภออาจสามารถ อำเภอศรี
สมเด็จ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญอำเภอหนองฮี และอำเภอทุ่งเขาหลวง โรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 
โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่  
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หมายเลขโทรศัพท์   : 0-4351-5369, 0-4351-5657 

โทรสาร              : 0-4351-5657, 0-4351-2414  

เว็บไซต์สำนักงาน             :  www.secondary27.go.th 

E-mail  address :secondary27@secondary27.go.th 

การติดต่อประสานงาน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                     โทร. 043-515369 ต่อ 101 
กลุ่มนโยบายและแผน                                      โทร. 043-515369 ต่อ 102 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                            โทร. 043-515369 ต่อ 103 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 043-515369 ต่อ 104 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา      โทร. 043-515369 ต่อ 105 
กลุ่มอำนวยการ                                           โทร. 043-515369 ต่อ 106 
กลุ่มกฎหมายและคด ี โทร. 043-515369 ต่อ 107 
หน่วยตรวจสอบภายใน                                  โทร. 043-515369 ต่อ 108 
สำนักผู้อำนวยการ                                        โทร. 043-515369 ต่อ 109 
รับ-ส่งหนังสือราชการ  โทร. 043-515369 ต่อ 110 
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อาณาเขต  จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดกาฬสินธุ์   

        ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร์ 

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดยโสธร 

        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดมหาสารคาม 

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

แบ่งตามอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 5 โรงเรียน อำเภอทุ่งเขาหลวง 1 โรงเรียน 

1. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย     1. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 

2. โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเกษตรวิสัย 4 โรงเรียน 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด     1. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ 

      4. โรงเรียนขัติยะวงษา     2. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 

      5. โรงเรียนสตรีศึกษา 2     3. โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  

อำเภอจตุรพักตรพิมาน 3 โรงเรียน     4. โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์   

     1. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอสุวรรณภูมิ 6 โรงเรียน      

     2. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม     1. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

     3. โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์     2.  โรงเรียนหัวโทนวิทยา 

อำเภอธวัชบุรี 4 โรงเรียน     3.   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

1. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม     4.  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 

2. โรงเรียนธงธาน ี     5.   โรงเรียนทุ่งหลวงพลบัพลาไชย 

3. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม     6.   โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 

4. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย         

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 
ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 2 สถาบนั และ 1 
หน่วย ดังนี้  
1. กลุ่มอำนวยการ  2. กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  3. กลุ่มนโยบาย
และแผน  4. กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา   6. กลุ่มบริหารงาน

   อำเภอศรีสมเด็จ 2 โรงเรียน อำเภอโพนทราย 2 โรงเรียน 

    1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา      1. โรงเรียนทรายทองวิทยา 

    2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด        2. โรงเรียนสามขาทา่หาดยาววิทยา 

อำเภอจังหาร 2 โรงเรียน อำเภออาจสามารถ 3 โรงเรียน 

    1. โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค ์      1. โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 
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    2. โรงเรียนม่วงลาดวทิยาคาร      2. โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 

อำเภอเชียงขวัญ 2 โรงเรียน      3. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 

    1. โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม         “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์อนุสรณ์” 

    2. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อำเภอเมืองสรวง 2 โรงเรียน 

อำเภอปทุมรัตต์ 2 โรงเรียน      1. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 

     1. โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      2. โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค ์

     2. โรงเรียนโพนสงูประชาสรรค์ อำเภอพนมไพร 2 โรงเรียน 

อำเภอเสลภูมิ 6 โรงเรียน      1. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 

    1. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม      2. โรงเรียนน้ำใสวรวิทย ์

    2. โรงเรียนเสลภูมิ อำเภอหนองฮี 2 โรงเรียน    

    3. โรงเรียนขวาววิทยาคาร       1. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 

    4. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร       2. โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี 

    5. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอโพนทอง 6 โรงเรียน 

    6. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา 

อำเภอหนองพอก 3 โรงเรียน      2. โรงเรียนโพนทองวิทยายน 

    1. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย      3. โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 

    2. โรงเรียนผานำ้ทิพย์วทิยา         4. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 

4. โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์   

 

 

 

 

     5. โรงเรียนคำนาดพีิทยาคม 

อำเภอเมยวดี 1 โรงเรียน      6  โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    1. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  อำเภอโพธิ์ชัย 2 โรงเรียน    

      1. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์ 

      2. โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
   

 
โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 9 กลุ่ม  1 หน่วย ดังนี้   
1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและแผน 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  8. กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  9. กลุ่มกฎหมายและคดี  10.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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สภาพการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้การปฏิรูประบบ
บริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2553 โดยมีโรงเรียนใน
สังกัดจำแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 7 สหวิทยาเขต 60 โรงเรียน ดังนี้ 

1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา   ประกอบด้วย 

1.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.2 โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.3 โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.4 โรงเรียนธงธาน ี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.6 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.7 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.9 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.10 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รวม 10 โรงเรียน 5 อำเภอ 

2. สหวิทยาเขตสาเกตนคร   ประกอบด้วย 

2.1 โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.3 โรงเรียนสตรีศึกษา 2  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.4 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.5 โรงเรียนม่วงลาดวทิยาคาร     อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
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2.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ รอ้ยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.8 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม      อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.9 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รวม 9 โรงเรียน 5 อำเภอ 

4. สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย ์ ประกอบด้วย 

4.1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2 โรงเรียนโพนทองวทิยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.3 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม   อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.4 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย     อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.5 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.6 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.7 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.8 โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รวม 9 โรงเรียน 4 อำเภอ 

5. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง  ประกอบด้วย 

5.1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย         อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.3 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.4 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.5 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.6 โรงเรียนหัวโทนวิทยา อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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5.7 โรงเรียนทรายทองวิทยา    อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.8 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รวม 8 โรงเรียน 2 อำเภอ 

6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ประกอบด้วย 

6.1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์     อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.2 โรงเรียนกูก่าสิงห์ประชาสรรค์   อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.3 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.4 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร       อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์     อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.8 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์      อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รวม 8 โรงเรียน 3 อำเภอ 

7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์  ประกอบด้วย 

7.1 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา         อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.2 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ (ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย)์     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.3 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์    อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

7.7 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รวม 7 โรงเรียน 3 อำเภอ 
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     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจ 

ในการส่งเสริม สนบัสนุนกำกับติดตามการจัดการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รบัการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้การปฏิรูประบบบริหารและจัดการศึกษา
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตพิ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ จำนวน 
 

จำนวนอำเภอในเขตพ้ืนที่การศึกษา 20 อำเภอ 

สหวิทยาเขตเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 สหวิทยาเขต 

จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 60 โรงเรียน 

- โรงเรียนมาตรฐานสากล 26 โรงเรียน 

- โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) 28 โรงเรียน 

- โรงเรียนประชารัฐ 8 โรงเรียน 

- โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้้าน) 13 โรงเรียน 

   - โรงเรียนดีประจำตำบล 8 โรงเรียน 

- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 21 โรงเรียน 

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 60 โรงเรียน 

- โรงเรียนสจุริต 60 โรงเรียน 

- สถานศึกษาพอเพียง 60 โรงเรียน 

- โรงเรียน  Active Leaning 60 โรงเรียน 

- โรงเรียนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้ 44 โรงเรียน 

- โรงเรียนวิถีพุทธ 60 โรงเรียน 

- โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 60 โรงเรียน 

  -  โรงเรียนจัดการเรียนการศึกษาเพ่ือการมีงานทำตามแนวทางการจัด 

     ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

39 โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 47 โรงเรียน 

- โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง 3 โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการ 

  เป็นภาษาอังกฤษ EP (English Program) 

3 โรงเรียน 
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     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระ
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ(English integrated study: EIS) 

3 โรงเรียน 

- โรงเรียนท่ีเป็นศนูย์ ERIC (English Resource and Instruction Center) 3 โรงเรียน 

- โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 1 โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษรูปแบบ  

  (English Bilingual Education : EBE) 

1 โรงเรียน 

- โรงเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 21 โรงเรียน 

         ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลกัสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) 1 โรงเรียน 

         โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 20 โรงเรียน 

- โรงเรียนพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม 

   KKU Smart Learning 

15 โรงเรียน 

- โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

   และสิ่งแวดล้อม 

3 โรงเรียน 

- ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 1 โรงเรียน 

- ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด 9 ศูนย ์

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด 60 โรงเรียน 

-  โรงเรียนท่ีมีนักเรยีนตั้งแต่ 1 - 499 คน (ขนาดเล็ก) 37 โรงเรียน 

-  โรงเรียนท่ีมีนักเรยีนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน (ขนาดกลาง) 13 โรงเรียน 

-  โรงเรียนท่ีมีนักเรยีนตั้งแต่ 1,500 – 2,499  คน (ขนาดใหญ่)   5 โรงเรียน 

-  โรงเรียนท่ีมีนักเรยีนตั้งแต่  2,500 คน ขึ้นไป (ขนาดใหญ่พิเศษ)   5 โรงเรียน 

รายการ จำนวน   

จำนวนนักเรียนท้ังสิ้น  (รัฐบาล) 42,080 คน 

     -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 22,749 คน 

     -   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19,331 คน 

จำนวนครูและบคุลากรทางการศึกษาในสงักัดท่ีมีตัวตนจริง 
 

คน 

บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 75 คน 

     - ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 1 คน 

     - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 3 คน 

     - ศึกษานิเทศก ์ 15 คน 

     - บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 56 คน 
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     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

            ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 55 คน 

            ปฏิบัติงานที่โรงเรียน 1 คน 

      - ลูกจ้างประจำ 3 คน 

      - ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน 

บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน 2,867 คน 

      - ผู้อำนวยการโรงเรียน 59 คน 

      - รองผู้อำนวยการโรงเรียน 60 คน 

รายการ จำนวน 
 

        - ครูผู้สอน 2,422 คน 

        - พนักงานราชการ 101 คน 

        - ลูกจ้างประจำ 79 คน 

       - ลูกจา้งช่ัวคราว (งบประมาณ สพฐ.) 146 คน 

- ครูธุรการ 33 คน 

- นักการภารโรง 13 คน 

- เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 คน 

- ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 1 คน 

- ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 คน 

- ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 37 คน 

- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 12 คน 

- ผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 26 คน 

- ครูโรงเรียนตามพระราชดำริ 3 คน 

- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 15 คน 

สรุปจำนวนโรงเรียนและจำนวนนักเรียน 
จำแนกตามการจัดระดับการศึกษา 

เปิดสอนระดับ 
จำนวน 

โรงเรียน นักเรียน (คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 60 42,080 

รวม 60 42,080 

ที่มาของขอ้มูล : ประมวลผลจากระบบรายงานข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020 

ข้อมูล ณ วนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 
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     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การกำหนดขนาดโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 

ขนาดท่ี 1 ตั้งแต่ 1 – 120 คน 8 

ขนาดท่ี 2 ตั้งแต่ 121 – 200 คน 12 

ขนาดท่ี 3 ตั้งแต่ 201 – 300 คน 10 

ขนาดท่ี 4 ตั้งแต่ 301 – 500 คน 7 

ขนาดท่ี 5 ตั้งแต่ 501 – 1,500 คน 13 

ขนาดท่ี 6 ตั้งแต่ 1,501 – 2,500 คน 5 

ขนาดท่ี 7 ตั้งแต่ 2,501 คนขึ้นไป 5 

รวม  60 

 
ที่มาของขอ้มูล : ประมวลผลจากระบบรายงานข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020                  ขอ้มูล ณ วนัที ่20 กรกฎาคม 2563 
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     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 

ขนาดเลก็ ตั้งแต่ 0 – 499 คน 37 

ขนาดกลาง ตั้งแต่ 500 – 1,499 คน 13 

ขนาดใหญ ่ ตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน 5 

ขนาดใหญ่พเิศษ ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป 5 

รวม 60 

 
ที่มาของขอ้มูล : ประมวลผลจากระบบรายงานข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020                  ขอ้มูล ณ วนัที ่20 กรกฎาคม 2563 

 

สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
(ข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 0 – 359 คน 35 

ขนาดกลาง ตั้งแต่ 360 – 1,079 คน 14 

ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,080 – 1,679 คน 1 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป 10 

รวม 60 
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     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

ข้อมูลประมวลจากระบบรายงานข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020 

ข้อมูล ณ วนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 

สรุปจำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ จำนวนห้องเรียนและอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 
จำนวน 60 โรงเรียน 

ระดับ/ชั้นเรียน 

จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 

อัตราส่วน 

นักเรียนต่อ
ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 3,567 4,093 7,660 243 1:32 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 3,613 3,933 7,546 243 1:31 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 3,587 3,956 7,543 248 1:30 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 10,767 11,982 22,749 734 1:31 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 2,746 3,964 6,710 220 1:31 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 2,491 3,969 6,460 223 1:29 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 2,369 3,792 6,161 222 1:28 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 7,606 11,725 19,331 665 1:29 

รวมทั้งสิ้น 18,373 23,707 42,080 1,399 1:30 
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     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนแยกตามช้ัน เพศ จำนวนห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 โรงเรียน 

 

ที่มาของข้อมูล : ประมวลผลจากระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
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ชาย หญิง จ านวนหอ้งเรียน
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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 กรอบแนวคิดการจัดทำแผน  

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกรอบแนวคิด สำหรับการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีข้อมูลที่
สำคัญประกอบด้วย1.ศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   2. พระ

บรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 3.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่
12 (พ.ศ.2560-2564) 5.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 เรื่องการปฏิรูปการ ศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  6.แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 7.แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)   8.นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
9.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 

1.  ศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศถือเป็นความสำคัญเร่งด่วน ที่จำเป็นต้องผลักดันให้เกิดการปฏิรูปอย่าง
เป็นรูปธรรมทุกด้าน ควบคู่กันไปกับการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดี โดยแสวงหากระบวน การกระตุ้น
จิตสำนึกด้านคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวทุกคน ให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ในที่สุด 
          จากการศึกษาสถานการณ์ทางด้านคุณธรรมสังคมไทย พบว่าสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต         
พบประเด็นปัญหา ความไม่ซื่อสัตย์ คอร์รัปชั่น ภาคธุรกิจยังขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ความประพฤติไม่
เหมาะสมของผู้นำศาสนาด้านคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษามุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ น่าเป็นห่วง          
ตามด้วยความเท่าเทียมกันทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน สังคมไทยมีค่านิยมทางวัตถุสูง และความแตกแยกทาง
ความคิดในขั้นที่รุนแรง 
          โดยสรุปสถานการณ์ประเทศไทยในอนาคตอาจมีแนวโน้มที่แย่ลง หากทุกภาคส่วนไม่ตระหนักให้ความสำคัญ 
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง 
          การปฏิรูปด้านการศึกษา จึงถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญ ที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโดยบูรณาการน้อมนำเอา
แนวทางพระราชดำริศาสตร์พระราชามาปรับใช้ สร้างโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บ่มเพาะเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา อย่างต่อเนื่องจริงจัง 
         การน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หรือการนำ
ศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนาการศึกษา เป็นโจทย์สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับตาม
ความเหมาะสม ด้วยการยกระดับทำให้สถานศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เริ่มตั้งแต่ที่
ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล ความพอเพียงในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ครูอาจารย์ 
ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักประหยัด ความกตัญญูรู้คุณ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานโดยไม่ย่อท้อ และสุดท้ายคือความมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะต้องปลูกฝังให้
เกิดข้ึนให้ได้ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียน จึงเป็นความสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการควรน้อมนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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2.  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย  
3. มีงานทำ-มีอาชีพ   
4. เป็นพลเมืองดี 

1.  มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
1.1   มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติต่อบ้านเมือง 
1.2   ยึดมั่นในศาสนา 
1.3   มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4   มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2.  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย 
  2.1  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี    
 2.2  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 2.3  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 2.4  ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3.  มีงานทำ-มีอาชีพ   
 3.1  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน 
รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
 3.2  การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงาน
ทำในที่สุด 
 3.3  ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
4.  เป็นพลเมืองดี 
 4.1  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคน มีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี 
 4.3  การเป็นพลเมืองดีคือ เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมัครงานบำเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 

กลุ่มเด็กที่ทรงห่วงใยเป็นพิเศษ 
ปัญหาสังคมในปัจจุบัน  
1. เด็กแว๊น  
2. เด็กในสลัม  
สู่การยกระดับเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังระเบียบวินัย เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็น 
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พลเมืองดีของประเทศชาติ  
1. ลูกเสือ  
2.  ร.ด.  

บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนองพระบรมราโชบาย 
1. ส่งเสริมงานพัฒนาโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐   
2. ดำเนินการในโครงการเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่จะสนองพระบรมราโชบาย อย่างจริงจัง  
3. สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และ ม.ท.ศ.  
4. สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม 

การศึกษา คือ ความม่ันคงของประเทศ  
1. สร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2. นำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย ตามความต้องการของท้องที่  

(เกาให้ถูกที่คัน)  
3. พัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพครูและโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้และทัศนคติที่ดีสู่ผู้เรียน  

สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงสู่การเป็นพลเมืองดีของประเทศ  
4. บรรเทาปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยการบ่มเพาะเยาวชนให้มี ระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย์พัฒนาระบบการศึกษา   
พัฒนาระบบการศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพครู (คุณภาพ) 
2. พัฒนาโรงเรียน 
 

สืบสานพระปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 
1. โครงการกองทุนการศึกษา 
2. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

3.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทีค่ณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้
ดำเนินการตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่าง
ประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของ
กำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง  

- การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

- ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหาร 
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง
ครอบครัว มีความอบอุ่น 

- ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

ความม่ังคั่ง 

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก 
ประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น 
จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาท
สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

- การผลิตและการบริโภคเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 



 
 

22 
 

     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

- ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่   

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564) 
กรอบวิสัยทัศน์ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ 
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำข้ึนประเทศไทย 
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ 
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย  
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  

5.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

จากสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบ
บริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์และกำลังคนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้าน
การศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วย
การกำหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้อง
มีการกำหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือให้ปัญหา โดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการ
เตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ        
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งเพื่อปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาค 
โดยให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  
 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค สังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และ
ให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ 
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล และชุมชน     
ในแต่ละพ้ืนที่ 

2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ 

รับผิดชอบ 
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง          

บูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของ 

กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ          
ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 

2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก 

ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ 

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ 

ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
      ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
2. ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
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3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 

5. ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
6. รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ.อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็น 

ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
  กศจ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 

ดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
6. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ 

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7. วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
8. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค          

เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ  

กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาบังคับใช้โดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทำงานตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็น
การเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น 
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10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมายให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือ
ช่วยเหลือหรือกลั่นกรอง งานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การ
กำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ อกศจ. ตาม
วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย 

1. กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวน 

สองคนเป็นอนุกรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
5. ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
6. ในกรณีมีความจำเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกิน

สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 
7. ให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการ
จังหวัด จำนวนสามคน 

8. ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดำรง
ตำแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรง
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประเภทผู้บริหารการศึกษา
หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

9. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้มีศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เปน็
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

กรอบวิสัยทัศน์  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา 

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่จัดการศึกษาผลติบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

และมาตรฐาน  
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที ่4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
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4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วง 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้  
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 

สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ 

และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
7.  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-
2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ ในการดำเนินงาน และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป ี
7. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
10. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หลักการ 

     1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร 
เช่นด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร
ทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการ
จัดการศกึษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
     2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบ
ร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ให้มากขึ้น 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
   - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิอาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตำบล 
  - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
  - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ 
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 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
  - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาท่ีสามในการต่อ
ยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยละสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้ 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  - การปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียง เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
  - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
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  - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

“5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษา
ยกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ ((Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) 

- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The  
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาค 
เอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้รับบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 

http://www.deep.go.th/
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- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ 
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ทุกกลุม่วัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส 
    2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้สมวัย 
    2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 3. ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสภายันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บรหิารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นโยบาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบายที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ซึ่งมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นองค์กรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี ความรู้คู่คุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3.  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4.  ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคุณลักษณะของผู้เรียนใน 

ศตวรรษที ่21 มีสุขภาวะทีเ่หมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมือง
และพลโลกท่ีดี 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. คร ูมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ูมีความแม่นยำทางวิชาการ จัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบคุคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศในความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ 

มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  5. สถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและ 

ผู้เกีย่วข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที ่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิต ิ  สามารถสร้าง
นวัตกรรมในการจัดการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบรหิารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแหง่นวัตกรรม 
ยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัย ในการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีการ   กำกับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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7. กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ         
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
นโยบาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบายที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การ
สร้างอาชีพ  

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วง
วัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 

1.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ 

”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัด
การศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

1.3  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
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กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 น้อมนำหลักการทรงงานในหลวง ร.9 และพระ
บรมราโชบาย ร.10 มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตาม
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 
สถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ 

2.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้อมนำหลักการ
ทรงงานในหลวง ร.9 และพระบรมราโชบาย ร.10  
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

2.2  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องกันตัวเอง
ได้ จากภัยคุกคาม เช่นอาชญากรรม และความรุนแรง 
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

3.2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งใน
การป้องกันและแก้ไขจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

3.3 บูรณาการแก้ไขปัญหาและป้องกันจากภัยคุกคาม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะใน
การป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ ผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด  

3.2  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงลดลง  
 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

     แผนพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย 
นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

1.1ร้อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
สั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

1.2 ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามรถ
นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
1.3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบท 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา สนับสนุนกระบวนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินระดับชั้น
เรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmer for 
International Student Assessment) 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA : Programmer for International Student 
Assessment 

2.1  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดี 
รอบด้าน 
2.2  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
2.3  ร้อยละ 70 ของผู้เรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2.4  ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3  
2.5  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ 
2.6  ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

2.7  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะ
การคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
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2.8  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 
2.9  ร้อยละ 40 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัดเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

3.1ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อสายอาชีพตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง 

3.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์)  
1.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา 
1.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(การบริหารจัดการและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
การนิเทศติดตาม) 

1.1 ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น 
1.2 ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาที่จัดการสอนที่สรา้ง
สมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล                   
1.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในดา้นตา่งๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพการดำรงชีวติอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละ
พื้นที่ตลอดจนความทา้ทายที่เปน็พลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียน 
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล 

2.1 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

2.2 อันดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  
(PISA : Programmer for International Student 
Assessment) สูงขึ้น 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมครู ให้เป็นครูยุคใหม่ และเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอน เป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ พัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
( Professional Learning Community : PLC การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)
การพัฒนาด้วยระบบ Online 
3.2 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ทักษะสู่สากล เช่นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้
สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

3.2  ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
 

นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4.1 ศึกษาวิจัย ต้นทุนในการจัดการศึกษา ต้นทุนต่อหัว 
ที่แท้จริงและจำนวนนักเรียนต่อสถานศึกษาตามความ
เหมาะสม 

1.1 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 
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4.2 ประสานงานหน่วยงาที่เก่ียวข้อง ในการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรบเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็ก
ต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ 
 

1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีจำนวนเด็กออก
กลางคันลดลง 
1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา(-ต่อ-) 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learninginformation Technology : 
DLTV) 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสำหรับช่อง
ทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ประชุมผ่านจอภาพและ
ระบบถ่ายทำรายการ เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว 

1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค 

และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคน
ทุกช่วงวัย 
2.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 
2.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร 
และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา    
ปพ.3  

2.1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
2.2 ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน และวัย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.2 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาคและมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน 
3.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ที่เน้นการดูแลแบบเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และ
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3.1 ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

3.2 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 
 

นโยบายที่ 5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริม การสร้าง
จิตสำนึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรยีนมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต 
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

1.2  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกความ
ตระหนักและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD : 
Environmental Education Sustainable 
Development) 

1.4  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
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1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD : 
Environmental Education Sustainable Development) 

 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (-ต่อ-) 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.7 ส่งเสริม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไปใช้เพ่ือจัดการ

ในเรื่องภัยธรรมชาติ ความม่ันคงทางอาหาร พลัง และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบ Big Data เพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการทำงาน ตามหลักประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA : Integrity Transparency & 
Assessment) 

1.3 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป 

1.3  สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอ็ด ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : 
Integrity & Transparency Assessment) 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด
แผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ
ประเมินและการพัฒนา 

1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

2.1 สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอ็ด มีเครือข่ายความร่วมมือและบริหารจัดการ
แบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน 

2.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
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 รายละเอียดแผนพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนท่ี  3 

  บุคลากรกลุ่มนโยบายและ
แผน 
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โครงการ: พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ เพ่ิมทักษะในการพัฒนางานของบุคลากรให้มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศในการประกวดรางวัลหน่วยงาน            
และผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.                      
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564 

สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ : 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ข้อที่ :12 ด้านการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดรับกลยุทธ์ สพม.27 ข้อที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางมธวุลี  จันโทมขุ  2. นางสาวสจุิตรตา  จำปาจันทร ์

ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ :   ตุลาคม 2563 –   กันยายน 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ ่งเป็นองค์กรหลักมีภารกิจพัฒนาและส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลที่มีความรู้คู ่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานตามภารกิจ
ดังกล่าว ต้องอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างและ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่
ดี ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์
สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัดและตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระ
ยุคลบาทมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดี
แก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และส่งต่อเพื่อเข้าแข่งขันรับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งเป็นรางวัล
ประจำปีที่ทรงคุณค่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับ
ของบุคลากรในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

2.3 เพ่ือยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 27 ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
  3.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หรือภายนอกหน่วยงานตามความเหมาะสมของ
การดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างองค์กร 

5. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบใน
การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน 
   - ตรวจสอบคุณสมบัติ 
4. ประชุมคณะกรรมการ 
  - ซักซ้อมความเข้าใจ 
  - ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
  - การพัฒนางานวิจัย 
  - รูปแบบการนำเสนอผลงาน 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานเพ่ือขอรับ
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS ปี พ.ศ.
2564 
6. จัดทำสรุปรายงานโครงการฯ นำเสนอรายชื่อผู้มี
ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่
การศึกษาเข้าประกวดในระดับภาค 
 

ธันวาคม 2563-
กันยายน 2564 

นางสาวสุจติรตา จำปาจันทร ์
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตค
63 

พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มีค
64 

เมย
64 

พค
64 

มิย
64 

กย
64 

สค
64 

กย
64 จำนวน หน่วย 

ขออนุมัติโครงการ 
 

1 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ข้าราชการครู
ฯ 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

1 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ข้าราชการครู
ฯ 

ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ข้าราชการครู
ฯ 

ประชุม
คณะกรรมการ 
 

3 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ข้าราชการครู
ฯ 

ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมไปยัง
สถานศึกษา 

1 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ข้าราชการครู
ฯ 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การทำ
ผลงานเพื่อขอรับ
รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. OBEC 
AWARDS ปี 2564 

1 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ข้าราชการครู
ฯ 

ดำเนินการสรรหาผู้
มีผลงานดีเด่น
ประสบความสำเรจ็ 
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือ
รับรางวัลทรงคณุค่า 
สพฐ.OBEC 
AWARDS ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 

1 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ข้าราชการครู
ฯ 
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จัดทำสรุปรายงาน
โครงการฯ นำเสนอ
รายชื่อผู้มผีลงาน 
เพื่อคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของเขตพื้นท่ี
การศึกษาเข้า
ประกวดในระดับ
ภาค 

1 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ข้าราชการครู
ฯ 

 

7. งบประมาณโครงการได้รับการจัดสรรจากงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ทั้งหมด 52,750บาท 

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ลำดับที่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1 ค่าใช้สอย   

 -ค่าตอบแทน 15,300 1. ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิด – ปิด การ 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานเพื่อ 
   ขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS     
   = 3,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
   การทำผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า 
   สพฐ. OBEC AWARDS  (จำนวน  8 ช่ัวโมง x  
    600 บาท) = 4,800 บาท 
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกผู้ม ี
   ผลงานดีเด่นประสบความสำเรจ็ เป็นท่ี 
   ประจักษ์เพ่ือรับรางวลัทรงคุณคา่ สพฐ. 
    OBEC  AWARDS ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
   ปี พ.ศ. 2564  
  (จำนวน 15 คน x  500 บาท) = 7,500 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25,650 1. จัดประชุมคณะทำงาน ขับเคลือ่นการ  
    ดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง  (1 มื้อ x 30 คน     
    x 35 บาท) = 3,150 บาท 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ การทำผลงานเพื่อ 
    ขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS     
    ปี พ.ศ. 2564  (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    1 วัน  x 90 คน x 250 บาท) = 22,500 บาท 
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 - ค่าพาหนะ 5,000 1. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงของวิทยากรการ 
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานเพื่อ 
    ขอรับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. OBEC AWARDS  
จำนวน 1,000 บาท 
2. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงศึกษาดูงานสำนักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษาต้นแบบในการจัดการ 
   ประกวดรางวัลหน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่น  
   ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล 
   ทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)  
   =  4,000 บาท 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง 4,800 -  ค่าเบีย้เลีย้ง ในการศึกษาดูงานสำนักงานเขต 

  พื้นที่การศึกษาต้นแบบในการจดัการประกวด 

  รางวัลหน่วยงานและผู้มผีลงานดเีด่น ประสพ 

  ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล 

  ทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)   
  (จำนวน 20 คน x 240)  = 4,800 บาท 

2 ค่าวัสดุ   
 - ค่าจัดพิมพ์และจัดทำเอกสาร  

  การประชุม 
 

2,000  

รวม 52,750  
หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

9.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

กิจกรรม 1 : ประชุมคณะทำงาน   3,150 3,150 
   

กิจกรรม 2 : ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
                การศึกษาต้นแบบในการจัดการ 
                ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มี 
                ผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ 
                เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล 
                ทรงคุณค่า สพฐ  
                (OBEC AWARDS) 

8,800 8,800 
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กิจกรรม 3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
                การทำผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 
                หนว่ยงานและผู้มีผลงานดีเด่น 
                ประสพผลสำเรจ็เป็นที่ประจักษ์ 
                เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ  
                (OBEC AWARDS)  

31,300 31,300 
   

กิจกรรม 4 :  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 
               ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ 
              เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC  
                 AWARDS ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ปี พ.ศ. 2564   

9,500 
 

9,500 
  

รวม 52,750  43,250   9,500   
10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

ทำผลงานเพ่ือขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
- จำนวนผู้ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า 

สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 
2564 เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 

-แบบสอบถาม 
-การสังเกต 

-แบบสอบถาม 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
และสถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและสามารถนำผลการคัดเลือกมา
ใช้ในการวางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ข้อมูลสารสนเทศและผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBED AWARDS) 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม
บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครอง
ตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างท่ีดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมรวมทั้งเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
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ชื่อโครงการ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
                               และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี        
สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
สอดรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ข้อที่ :12 ด้านการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดรับกลยุทธ์ สพม.27 ข้อที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จำปาจันทร์ 

ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 
2562 และที่ ศธ 0206.6/728 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี  ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ และตามข้อตกลงที่ส่วนราชการกำหนด โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ๆ ละ         6 เดือน 
หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู ้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี ต่อไป แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติหน้าที่ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยให้ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับเงินเดอืนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. 2551 ดำเนินการสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินรายนั้น ไปดำรงตำแหน่งเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งก่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรืออำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ในระยะเวลา               
1 ปี ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษา/หรือพี่เลี ้ยง ที่มีความรู้และประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานในทกุด้าน และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด  

เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จึง
จัดทำโครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
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สถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื ่อให้เป็นไปตามแนวทางกระบวนการที ่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตาม
องค์ประกอบ และตัวชี้วัดที่ กำหนด  

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 

- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 22 คน และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 3 คน 

- คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง จำนวน 18 คน คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล จำนวน  18 
คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน       

3.2 ด้านคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ 

ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หรือภายนอกหน่วยงานตามความเหมาะสม
ของการดำเนินกิจกรรม 

5. วิธีดำเนินโครงการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา ได้
จัดทำโครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564  ได้เสนอตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติของทางราชการ โดยมีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 
ปี   

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ให้คำปรึกษา นิเทศการปฏิบัติงานให้แก่รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา  
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กิจกรรมที่ 3 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  (รอบ 6 เดือนแรก) 

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

  จำนวน หน่วย 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64   

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานและชีแ้จงแนว
ทางการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และผู้อำนวยการ
สถานศึกษาสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ป ี

 

 
 

 1  ครั้ง 

                        

กลุ่มงาน
พัฒนาครูฯ 

กิจกรรมที่ 2 
คณะกรรมการที่
ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ให้
คำปรึกษา นิเทศ
การปฏิบัติงาน 

 1  ครั้ง 

                        

กลุ่มงาน
พัฒนาครูฯ 

กิจกรรมที่ 3         
การประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

2 ครั้ง 
 

                      

คณะ 

กรรมการ 
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ในระยะเวลา 1 ปี  
(รอบ 6 เดือน
แรก) 

กิจกรรมที่ 4         
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1 ครั้ง 

                        

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

7. งบประมาณ ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
    จำนวน 42,200 บาท  

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ลำดับ
ที ่

งบรายจ่าย 
จำนวน

เงิน 
คำอธิบาย 

1 ค่าใช้สอย 
 

  

 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 

 

 

- ค่าพาหนะ 15,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และ
คณะกรรมการประเมิน และเจ้าหน้าที่  

  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 6,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และ

เจ้าหน้าที่ 

  - ค่าตอบแทน 7,200 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  

2 ค่าวัสดุ 
 

  

 
- ค่าจัดทำเอกสาร 2,000 

 

รวม  42,200   

 

หมายเหตุ    งบประมาณค่าใช้จ่ายทุกรายการ  สามารถถัวจ่ายกันได้     
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9.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที ่1 ประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

และชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผล 

การปฏิบัติงานในหน้าที ่ 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  

และผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา  

ในระยะเวลา 1 ปี 

10,000 5,000 5,000 
  

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง  

ให้คำปรึกษา นิเทศการปฏิบัติงาน 

8,000 8,000 
   

กิจกรรมที่ 3  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  

และผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา  

ในระยะเวลา 1 ปี  (รอบ 6 เดือนแรก) 

22,200 

 

 

22,200 
 

กิจกรรมที่ 4  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 2,000 
 

  2,000 

รวม 42,200  13,000   5,000 
 

2,000 
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10. การประเมินผล 

   ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  

และผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถานศึกษา ที่บรรจุใหม่ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา 
เขต 27 สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย
และภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตาม องค์ประกอบ
และตัวชี้วัดที่กำหนด ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกคน 

- ประเมินผลตามสภาพจริง 

- สรุปรายงานการดำเนินงาน 

 

 

สอบถาม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      ผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกคน 
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โครงการ  อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                               สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
สอดรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ข้อที่ :12 ด้านการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดรับกลยุทธ์ สพม.27 ข้อที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จำปาจันทร์ 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 "ครู" เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญในการสร้างและเตรียมประชาชนของชาติให้มีคุณภาพ  และมี
ศักยภาพสูง สามารถแข่งขันกับนานาประเทศซึ่งต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ ที่สำคัญ 
คือการเตรียมการและมีกระบวนการในการผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ครู  ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งครูเป็นปัจจัย
สำคัญสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกษา เป็นหัวใจ และวิญญาณของระบบการศึกษาที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับ
คุณภาพการศึกษาจะเป็นไปในทิศทางใด (วิเศษ ชิณวงศ์, ออนไลน์)  

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว19 
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561) ข้อ 3. ให้สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดตำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้ง ให้
ดำรงตำแหน่งครู และตามวิธีการข้อ 1. กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน เป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ ที่ดี คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที ่เหมาะสม ในอันที ่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที ่ราชการเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ทางราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา 
ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูผู้ช่วย ซึ่งบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
และยังไม่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติงาน อยากให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมาย การประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน 
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ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดีและเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมมีความตระหนัก รักและศรัทธามีจิตสำนึกในความเป็น
ครูและประพฤติปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่
เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู ้เรียน และสามารถพัฒนาวิชาการ ตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ข้าราชการครูผู ้ช่วย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีว ินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. เพ่ือให้ข้าราชการครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มี
ความตระหนัก รักและศรัทธามีจิตสำนึกในความเป็นครูและประพฤติปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

3. เป้าหมาย    

 3.1 เชิงปริมาณ    
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ที่บรรจุใหม ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 52 คน 
3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศ

ก่อนเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 66 คน 
3.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมการเปิดการประชุม และคณะวิทยากร จำนวน 45 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบวิชาชีพ
ควบคุมทักษะการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ระบบค่าตอบแทน คุณลักษณะครูที่ดี  เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นครูและประพฤติปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพ่ือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีข้าราชการครูผู้ช่วย ที่มีประสิทธิภาพ 

 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 เกินกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ เข้าใจบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบวิชาชีพ
ควบคุมทักษะการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน คุณลักษณะครูที่ดี เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นครูและประพฤติปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพ่ือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีข้าราชการครูผู้ช่วย ที่มีประสิทธิภาพ 
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5. สถานทีแ่ละระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 

สถานที่ ห้องประชุม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และภายนอกหน่วยงานตามความเหมาะสมของ
การดำเนินกิจกรรม 

6.  วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการ ต.ค. 63 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2.แต่งตั้งคณะทำงาน ต.ค. 63 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3.ประชุมวางแผน ต.ค. 63 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

4.จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่จัดประชุม ต.ค. 63 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

5.ดำเนินการอบรม ต.ค. 63 – ก.ย. 64  กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6.สรุปและรายงานผล ก.ย. 64 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผู้รับผิดชอบ 
จำนวน หน่วย 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

1.เสนอโครงการ 1 ครั้ง √            กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ครั้ง √          √  กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3.ประชุมวางแผน 2 ครั้ง √          √  กลุ่มพัฒนาครูฯ 

4.จดัเตรียมเอกสาร 2 ครั้ง √          √  กลุ่มพัฒนาครูฯ 

5.ดำเนินการอบรม 2 ครั้ง  √          √ กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6.สรุปและรายงานผล 1 ครั้ง            √ กลุ่มพัฒนาครูฯ 

7. งบประมาณ ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

    จำนวน 71,450 บาท  
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9. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม 

ลำดับ
ที่ 

งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

  1 ค่าใช้สอย   

1.1  ค่าประชุมคณะกรรมการดำเนนิงาน 1,575 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 คร้ัง 

   คร้ังที่ 1  (20 คน x 35 บาท=700)  

   คร้ังที่ 2  ( 25 คน x 35 บาท=875)  

1.2  ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิด – ปิด 6,000 จำนวน 2 คร้ัง ครั้งละ 3,000 บาท 

1.3  ค่าตอบแทนวทิยากร 9,600 จำนวน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 ( 2 คร้ัง/วัน) 

1.4  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 50,250 คร้ังที่ 1 (130 คน x 250 บาท) = 32,500 
บาท) 

   คร้ังที่ 2 (71 คน x 250 บาท) = 17,750 บาท) 

 

9. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม 

ลำดับ
ที่ 

งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

2  ค่าวัสดุ    

2.1  ค่าจัดพิมพ์และจัดทำเอกสารการประชุม  3,000  

2.2  ค่าจัดทำเกียรติบัตร  1,000  

รวม 71,450  
 

หมายเหตุ    งบประมาณค่าใช้จ่ายทุกรายการ  สามารถถัวจ่ายกันได้      
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

กิจกรรม 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวม
ทั้งสิ้น 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  

4 

กิจกรรม 1 : ประชุมคณะทำงาน 1,575 700   875 

กิจกรรม 2 : อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมือ
อาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

69,875 42,800   27,075 

รวม 71,450 43,500   27,950 

 

10. การประเมินผล 

   ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม  

- สังเกต 

- ประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปรายงานการดำเนินงาน 

แบบสอบถาม  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมพัฒนาทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง             
มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ    ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ : 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ข้อที่ :12 ด้านการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดรับกลยุทธ์ สพม.27 ข้อที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จำปาจันทร์ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ิมมากข้ึนนั่นเอง  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 `ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอย
พระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้
เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 27 ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับ
ของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

 2. เพื่อยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 

3. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

3.1 คัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม และบุคลากรที่มีผลงานเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ที่ 
กำหนดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.2 ยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงานสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกทุกระดับ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 27 มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และภายนอกหน่วยงานตามความ
เหมาะสมของการดำเนินกิจกรรม  
5. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ พร้อม
กับประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดเลือกให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น 
  - สพฐ.ดีเด่น, ครูดีศรี สพฐ. 
  - ครูดีในดวงใจ,ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
  - รางวัลคุรุสภา 
  - รางวัลอื ่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มูลนิธิ สมาคม ชมรม ฯลฯ 
3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัคร 
4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
5. จ ัดประช ุมคณะกรรมการเพื ่อสร ุปผล โดยมี
ระเบียบ วาระการประชุมและจัดทำรายงานการ
ประชุม           

 กลุ่มงานพัฒนาครูฯ 
 

กลุ่มงานพัฒนาครูฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานพัฒนาครูฯ 

 
กลุ่มงานพัฒนาครูฯ 

 
กลุ่มงานพัฒนาครูฯ 
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6.ประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งผลการคัดเลือก
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทราบโดยทั่วกัน                

กลุ่มงานพัฒนาครูฯ 
 

 
6. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิด
ชอบ ตค

63 
พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มีค
64 

เมย
64 

พค
64 

มิย
64 

ก.ค
64 

สค
64 

กย
64 

จำนวน หน่วย 
ขออนุมัติ
โครงการ 
 

1 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ครูฯ 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

6 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ครูฯ 

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไปยัง
สถานศึกษา 

6 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ครูฯ 

ตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐานการ
สมัคร 

6 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ครูฯ 

ประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
คัดเลือกผู้มี
ผลงานดีเด่นเพื่อ
รับรางวัล 

6 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ครูฯ 

ประกาศผลการ
คัดเลือกและ
ประชาสัมพันธ์
ให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบโดย
ทั่วกัน 

6 ครั้ง             กลุ่มงาน
พัฒนา
ครูฯ 
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7. งบประมาณ ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
    จำนวน 13,700 บาท  
8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ลำดับที่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1 ค่าใช้สอย   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,200 จัดประชุมคณะทำงาน คัดเลือกรางวัล 

สพฐ.ดีเด่น, ครูดีศรี สพฐ.ครูดีในดวงใจ,
ข ้ าราชการพลเร ื อนด ี เด ่น ,ร างวั ล
พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี,
รางว ัลคุร ุสภา และรางวัลอื ่นๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ 
สมาคม ชมรม จำนวน 20 คน x 6 ครั้ง x 35 บาท 

 -  ค่าตอบแทน 7,500 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 
จำนวน 5 คน x 3 ครั้ง x 500 บาท 

2 ค่าวัสดุ   
 - ค่าเกียรติบัตรและกรอบ 

ใส่เกียรติบัตรพร้อมติดโบว์ 
2,000  

รวม 13,700  
หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

              กิจกรรม 

 

                  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวม
ทั้งสิ้น 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การยกย่อง เชิดชูเกียรติ 13,700 1,700 4,000 4,000 4,000 

รวม 13,700 1,700 4,000 4,000 4,000 
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10. การประเมินผล 
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27     
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกยกย่อง เชิดชูเกียรติ      มีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนางานและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2. หน่วยงานสถานศึกษา ผู ้บริหาร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีศักยภาพ มีนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาของชาติ 
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ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital          
                               Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ 2564 
สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
สอดรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ข้อที่ :12 ด้านการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สอดรับ กลยุทธ์ สพม.27 ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จำปาจันทร์ 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ขึ้น ครอบคลุมทั้ง ๗๗ 
จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพและ
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence 
Individual Development Plan: EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Plan : DEEP) เพ่ือนำข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้มี
ศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์กลางในการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English 
Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานในสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครูและรวมไปถึงทักษะอ่ืนๆ ที่สำคัญในศตวรรษท่ี 21 ทีทุ่กคนต้องได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้ 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวคิดในการตั้งศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการและดำเนินการ ในการให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางในการทดสอบของ
ทุกจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือน
จริง (Virtual Classroom) และการอบรมพัฒนาด้านอื่น ๆ รวม 185 ศูนย์  โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center : ERIC) เดิม ที่ตั้งอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียน
ประจำอำเภอเป็นที่ตั้งของศูนย์ โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับจัดตั้ง จำนวน 3 ศูนย์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

ศูนย์ที่ 1  ที่ตั้งศูนย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
ศูนย์ที่ 2  ที่ตั้งศูนย์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
ศูนย์ที่ 3  ที่ตั้งศูนย์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
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ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาให้แก่สถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC (Human 
Capital Excellence Center) ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ HCEC ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด               
ให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดำเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้
เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2 เพ่ือให้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตาม
สมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของจังหวัด 

 2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 

1) ศูนย์ HCEC ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ศูนย์ มีห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อย่างน้อย 2 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด พร้อมสำหรับการอบรมพัฒนาและ
การสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด       

2) จัดการอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English 
Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ครบทุกคน 

 

3.2 ด้านคุณภาพ 
ศูนย์ HCEC ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ศูนย์ พร้อมใช้งานและสามารถจัดการอบรมพัฒนาและ

การสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สถานที่ดำเนินโครงการ 

ศูนย์ HCEC โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
ศูนย์ HCEC โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
ศูนย์ HCEC โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
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5. วิธีดำเนินโครงการ 
6.1 จัดทำโครงการและนำเสนอโครงการ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดประชุมคณะกรรมการ 
6.3 ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์ 
6.4 รายงานผลการดำเนินงาน 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

  จำนวน หน่วย 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64   

1.เสนอโครงการ  1  ครั้ง                         
กลุ่มงาน

พัฒนาครูฯ 

2.แต่งตั้ง คณะกรรมการ/  1  ครั้ง                         
กลุ่มงาน

พัฒนาครูฯ 

3.จัดประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน 2 ครั้ง                         

คณะ 

กรรมการ 

4.ดำเนินการขับเคลื่อน
การดำเนินงานของศูนย์ 
HCEC (นิเทศ กำกับ 
ติดตาม) 

6 ครั้ง 

                        

คณะ 

กรรมการ 

5.สรุปและรายงานผล 1 ครั้ง 
                        

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

 
7. งบประมาณ ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
    จำนวน 20,720 บาท  

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ลำดับ
ที ่

งบรายจ่าย 
จำนวน

เงิน 
คำอธิบาย 

1 ค่าใช้สอย 
 

  

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   4,200 ประชุมครั้งที่ 1 จำนวน 60 คน คนละ 35 บาท 
ประชุมครั้งที่ 2 จำนวน 30 คน คนละ 35 บาท 
ประชุมครั้งที่ 3 จำนวน 15 คน คนละ 35 บาท 
ประชุมครั้งที่ 4 จำนวน 15 คน คนละ 35 บาท 
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- ค่าพาหนะ 4,000 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของศูนย ์ HCEC (ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม) 
จำนวน วันละ 1,000 บาท  x 2 วัน x 2 ศูนย ์

  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 11,520 ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการดำเนินการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของศูนย ์ HCEC (ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม)  
คนละ 240 บาท  x 12 คน x 2 วัน x 2 ศูนย์  

2 

ค่าวัสดุ 

- ค่าจัดทำเอกสาร 1,000   

รวม   20,720   

 

หมายเหตุ    งบประมาณค่าใช้จ่ายทุกรายการ  สามารถถัวจ่ายกันได้     

9.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรม 1 : ประชุมคณะทำงาน   4,200 2,100 1,050 
 

1,050 

กิจกรรม 2 : ดำเนินการขับเคลื่อน 

                การดำเนินงานของศูนย ์ HCEC 

                   (นิเทศ กำกับ ติดตาม) 

15,520 

 

7,760  7,760 

กิจกรรม 3 : สรุปและรายงานผล 1,000 
 

  1,000 

รวม 20,720  2,100   8,810 
 

9,810 
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10. การประเมินผล 

   ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/
สอบวัดระดับความสามารถฯ 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม/สอบวัดระดับความสามารถฯ 
ที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ 
HCEC ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  

- สังเกต 

- ประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปรายงานการดำเนินงาน 

 

 

1. บัญชีการลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรม/สอบวัดระดับความสามารถฯ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม/สอบวัดระดับ
ความสามารถฯ ที่มีต่อการ
ดำเนินงานของศูนย์ HCEC ประจำ
จังหวัดร้อยเอ็ด  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      จังหวัดร้อยเอ็ด มีศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัด ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถบริหารจัดการการอบรมและ
การสอบวัดระดับความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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