
 



คํานํา 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2  

พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทํา

เปนแผนหาป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา 13 ประกอบกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีมีจุดมุงหมายพัฒนาใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการ

เรียนรูยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ข้ึน โดยมีสาระสําคัญของแผนประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  

กลยุทธ โครงการ และวงเงินงบประมาณ ซ่ึงไดจากการวิเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ของนโยบาย สภาพแวดลอมขององคกร  

กลยุทธ จุดเนนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด และความตองการ/ความจําเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

ท่ีจะตองดําเนินการในชวงระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

 ขอขอบคุณคณะทํางาน และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีรวมมือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับนี้ ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงาน สถานศึกษา ใชเปนกรอบ แนวทางในการจัดการศึกษา 

ใหเปนไปตามทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอไป 
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สวนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

สภาพท่ัวไป 

 ท่ีตั้ง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  (The Secondary Educational Service Area 

Office 27) ตั้งอยูเลขท่ี 46 ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด อยูหางจากศาลา
กลางจังหวัดรอยเอ็ด ประมาณ 800 เมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 512 กิโลเมตรมีพ้ืนท่ีใน
ความรับผิดชอบ 8,299.46 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,187,156 ไร คิดเปนรอยละ 5.1  ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเปนลําดับท่ี 10 ของภาค และลําดับท่ี 23 ของประเทศ ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง 
ระหวางละติจูดท่ี 15 องศา 24 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ  และลองติจูดท่ี 103 องศา 16 ลิปดา
ตะวันออก ถึง 104 องศา 21 ลิปดาตะวันออก  

 อาณาเขต 
 จังหวัดรอยเอ็ด มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดกาฬสินธุ 
ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดมหาสารคาม 
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 การปกครองและประชากร 
จังหวัดรอยเอ็ด แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 193 ตําบล (รวมตําบลในเมือง) 2,446 หมูบาน 

มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด 203 แหง แบงออกเปน 1 เทศบาลเมือง72เทศบาลตําบล 1 องคการ 
บริหารสวนจังหวัด และ 129 องคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,298,640คน แยกเปน  
ชาย 644,218คน หญิง  654,422คน (ท่ีมา : สถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563)  

 การคมนาคม : สามารถเดินทางได 2 ทาง ไดแก 
- ทางรถยนตทางท่ีสะดวกและสั้นท่ีสุด คือใชเสนทางถนนพหลโยธินเขาสูสระบุรี และเลี้ยวขวาเขาสู 

ถนนมิตรภาพผานนครราชสีมา เมืองพล บานไผ แลวเลี้ยวขวาเขาสูถนนแจงสนิทผานมหาสารคาม เขาสูรอยเอ็ด 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงและสามารถเดินทางตอไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
เวียดนามโดยใชเสนทางผานไปจังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานี 

- ทางอากาศมีทาอากาศยาน 1 แหง คือ ทาอากาศยานรอยเอ็ด อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 13 
กิโลเมตรเปนทาอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน มีเท่ียวบินระหวางกรุงเทพฯ ดอนเมือง – รอยเอ็ด โดย
สายการบินแอรเอเชีย วันละ 4 เท่ียวบินทุกวัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง    

- การคมนาคม เชื่อมตอระหวางอําเภอภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ดมีทางหลวงจังหวัด เชื่อมกับทุก 
อําเภอ มีรถโดยสารประจําทางไปยังอําเภอตางๆ ไดอยางสะดวกระยะทางระหวางอําเภอถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ดังนี้ 

อําเภอเมือง  ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 0.5  กิโลเมตร
อําเภอจังหาร   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 10  กิโลเมตร
อําเภอธวัชบุรี   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 12  กิโลเมตร
อําเภอเชียงขวัญ   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 18  กิโลเมตร
อําเภอศรีสมเด็จ   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 25  กิโลเมตร
อําเภอทุงเขาหลวง ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 26  กิโลเมตร
อําเภอจตุรพักตรพิมาน  ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 26  กิโลเมตร
อําเภอเมืองสรวง  ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 26  กิโลเมตร
อําเภอเสลภูมิ   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 34  กิโลเมตร
อําเภออาจสามารถ  ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 34  กิโลเมตร
อําเภอโพนทอง   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 47  กิโลเมตร
อําเภอเกษตรวิสัย  ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 47  กิโลเมตร
อําเภอสุวรรณภูมิ ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 52  กิโลเมตร
อําเภอโพธิ์ชัย   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 58  กิโลเมตร
อําเภอพนมไพร   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 64  กิโลเมตร
อําเภอหนองพอก ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 73  กิโลเมตร
อําเภอเมยวดี   ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 73  กิโลเมตร
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อําเภอหนองฮี ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 
อําเภอโพนทราย ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 

76  กิโลเมตร 
79  กิโลเมตร 

อําเภอปทุมรัตต  ถึงท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง 7 5  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดรอยเอ็ด ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป

เปนท่ีราบสูง สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 120-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือ ซ่ึงติดตอจากเทือกเขา
ภูพานบริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเปนท่ีราบลูกคลื่นบริเวณตอนลางมีลักษณะเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา
มูลและสาขา ไดแกลําน้ําชี ลําน้ําพลับพลา ลําน้ําเตา เปนตน บริเวณท่ีราบต่ํา อันกวางขวางเรียกวาทุงกุลารองไหมี
พ้ืนท่ีประมาณ 886,807 ไร มีลักษณะเปนท่ีราบแองกระทะ(ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดรอยเอ็ดไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต สภาพ

ภูมิอากาศอยูในประเภทฝนเมืองรอน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  1,196.8 ลูกบาศกมิลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน
ถึงกันยายนอากาศรอนแหงแลงในเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 

 สภาพเศรษฐกิจ 

จังหวัดรอยเอ็ด เปนจังหวัดท่ีทําการเกษตรโดยเฉพาะการทํานา ท่ีมีท้ังนาปและนาปรัง และการปลูกพืชไร 
ไดแก มันสําปะหลัง ออย ถ่ัวลิสง ตนกก งาดํา ยาสูบพันธุเตอรกิส แตงโมเนื้อ และขาวโพด ซ่ึงมีมูลคาการเกษตร 
ปศุสัตว ปาไม 4,591 ลานบาท มีมูลคาการประมง 61 ลานบาทและรายไดเฉลี่ย 243,709 บาท ตอครัวเรือนตอป 
รายไดบุคคลเฉลี่ย 73,020 บาทตอป 

 ประชากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 76คน แยกเปน ชาย 24คน หญิง 52คน 

 เขตพ้ืนท่ีบริการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
ครอบคลุม20อําเภอ193 ตําบล 2,446 หมูบาน มีสถานศึกษาจํานวน60โรงเรียนแยกเปน   

- โรงเรียนท่ีเปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 จํานวน 59 โรงเรียน 
- โรงเรียนท่ีเปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 จํานวน 1 โรงเรียน 

อํานาจหนาท่ี 

ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2553และประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ  
พ.ศ.2565 กําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ดเปนหนวยงานท่ีไดรับการกําหนดใหมีข้ึนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกลาว  โดยอยู
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 34แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแบงสวน
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ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงาน สถานศึกษารับทราบ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของหนวยงาน ดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะหวิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
6. ประสานระดมทรัพยากรตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนภารกิจและการพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
8. ประสานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง

บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

9. ดําเนินการและประสานสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
10. ประสานสงเสริม การดําเนินงานของอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหรือตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย 

โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
ประกอบดวย9กลุม 1 หนวยดังนี้ 

1. กลุมอํานวยการ  8. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
2. กลุมบริหารงานบุคคล  9. กลุมกฎหมายและคดี 
3. กลุมนโยบายและแผน            10. หนวยตรวจสอบภายใน
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนภูมิที่ 1  โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

การบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

คณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุม 
อํานวยการ 

กลุม 
บริหารงานบุคคล 

กลุม 
นโยบายและแผน 

กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย 

กลุมนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษา 
60โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

รองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

กลุมสงเสริมการจัดการ 
ศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
กลุมกฎหมายและคด ี
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ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
1. ขอมูลสถานศึกษา

1.1 รายช่ือโรงเรียนในสังกัด แยกตามอําเภอ
1. โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
2. โรงเรียนขัติยะวงษา อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
3. โรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
5. โรงเรียนสตรีศึกษา 2 อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
6. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 
7. โรงเรียนธงธานี อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 
8. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 
9. โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 
10. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด
11. โรงเรียนโคกลามพิทยาคม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
12. โรงเรียนดูนอยประชาสรรค อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
13 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 
14. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 
15. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 
16. โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 
17. โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 
18. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
19. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
20. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
21. โรงเรียนเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
22. โรงเรียนขวาววิทยาคาร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
23. โรงเรียนทามวงวิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
24. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
25. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
26. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
27. โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
28. โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
29. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
30. โรงเรียนโพนทองวิทยายน อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
31. โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
32. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
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33. โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
34. โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
35. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 
36. โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 
37. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 
38. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
39. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
40. โรงเรียนชางเผือกวิทยาคม อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
41. โรงเรียนหินกองวิทยาคาร อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
42. โรงเรียนทุงหลวงพลับพลาไชย อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
43. โรงเรียนหัวโทนวิทยา อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
44. โรงเรียนทรายทองวทิยา อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 
45. โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 
46. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 
47. โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 
48. โรงเรียนเหลาหลวงประชานุสรณ  อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 
49. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 
50. โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 
51. โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 
52. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 
53. โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 
54. โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
55. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย อนุสรณ” อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

56. โรงเรียนหนองหม่ืนถานวิทยา     อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด
57. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
58. โรงเรียนน้ําใสวรวิทย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
59. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด 
60. โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด 

1.2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
- ขนาดเล็ก (1 - 499 คน) จํานวน 37 แหง 
- ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) จํานวน 13 แหง 
- ขนาดใหญ (1,500 – 2,499 คน) จํานวน 5 แหง 
- ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คน ข้ึนไป) จํานวน 5 แหง 
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1.3 จําแนกตามเครือขายการบริหารสถานศึกษาจํานวน 7 สหวิทยาเขต 

1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษาประกอบดวย
1.1 โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 1.2 โรงเรียนขัติยะวงษา 1.3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 
1.4 โรงเรียนธงธาน ี 1.5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1.6 โรงเรียนโคกลามพิทยาคม 
1.7 โรงเรียนดูนอยประชาสรรค 1.8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1.9 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 
1.10 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม  

2. สหวิทยาเขตสาเกตนครประกอบดวย
1.1 โรงเรียนสตรีศึกษา 1.2 โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม 1.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
1.4 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1.5 โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร 1.6 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค 
1.7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา 1.8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด 
1.9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด 

3. สหวิทยาเขตศิลาทองประกอบดวย
1.1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1.2 โรงเรียนเสลภูมิ 1.3 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 
1.4 โรงเรียนทามวงวิทยาคม 1.5 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1.6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 
1.7 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1.8 โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา 1.9 โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม 

4. สหวิทยาเขตพัฒนวิทยประกอบดวย

1.1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  1.2 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1.3 โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ 
1.4 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลยั 1.5 โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา 1.6 โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค 
1.7 โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม 1.8 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ 1.9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

5. สหวิทยาเขตทุงกุลาทองประกอบดวย

1.1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1.2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1.3 โรงเรียนชางเผือกวิทยาคม 
1.4 โรงเรียนทุงหลวงพลับพลาไชย 1.5 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1.6 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 
1.7 โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา 1.8 โรงเรียนทรายทองวทิยา    

6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุมประกอบดวย
1.1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ 1.2 โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม 1.3 โรงเรียนเหลาหลวงประชานุสรณ 
1.4 โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค 1.5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค  1.6 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค 
1.7 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1.8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 

7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทยประกอบดวย

1.1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1.2 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1.3 โรงเรียนหนองหม่ืนถานวิทยา 
1.4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย 1.5 โรงเรียนน้ําใสวรวิทย 1.6 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี 
1.7 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย อนุสรณ” 
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2. ขอมูลนักเรียน
ตารางท่ี 1 ขอมูลจํานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน/หองเรียน 

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

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

แผนภูมิท่ี 2 ขอมูลจํานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 25 มิถุนายน 2564  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
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3. ขอมูลบุคลากร
ตารางท่ี 2 ขอมูลบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดจําแนกตามกลุมภารกิจ  

สายผูบริหาร 
   กลุมงาน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
ผอ. สพม.รอ 1  -  1 
รองผอ.สพม.รอ 3  - 3 
กลุมอํานวยการ 1 5 6 
กลุมบริหารงานบุคคล 1 7 8 
กลุมนโยบายและแผน 2 4 6 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา - 7 7 
กลุมบริหารงานการเงินสินทรัพย 1 7 8 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 12 17 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 2 2 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1 - 1 

กลุมกฎหมายและคดี 1 1 2 
หนวยตรวจสอบภายใน 1 1 2 
พนักงานราชการ 1 4 5 
ลูกจางประจํา 2 1 3 
ลูกจางชั่วคราว 5 2 7 

รวม 25 53 78 

ตารางท่ี3 ขอมูลบุคลากรในสถานศึกษา 

สายงาน จํานวน (คน) 

- ผูอํานวยการสถานศึกษา 60 

- รองผูอํานวยการสถานศึกษา 67 
- ครูผูสอน 2,354 

- พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 97 
- ลูกจางประจํา 55 

รวม 2,633 

ท่ีมา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 25 มิถุนายน 2564  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
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ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดมุงพัฒนาใหนักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด  

ในตนมีความรูและทักษะการอานเขียนและคิดคํานวณท่ีเขมแข็งซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูและการ  
ดํารงชีวิตในอนาคตและไดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระยะ 3 ป (ปการศึกษา 2561 - 2563) 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระยะ 3 ป (ปการศึกษา 2561 - 2563) 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันม.3 (O-NET) เปรียบเทียบปการศึกษา 2562– 2563 

ผลการประเมิน 
ตามกลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย 
ปท่ีผานมา ป 2562 ปปจจบุัน 

รายการท่ี 1 ภาษาไทย 54.91 55.82 +0.91 
รายการท่ี 2 คณิตศาสตร 26.54 27.09 +0.91 
รายการท่ี 3 วิทยาศาสตร 30.29 30.64 +0.55 
รายการท่ี4ภาษาอังกฤษ 31.89 34.74 +2.85 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 1 กลุมสาระการเรียนรูคือรายการท่ี 1 ภาษาไทยเม่ือเปรียบเทียบปการศึกษา 2562 
กับปการศึกษา 2563 
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สวนที่ 2  
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

จากผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด
ระยะ 5 ป(พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีผานมา และการสรุปสถานภาพการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ดในปจจุบันรวมท้ังแนวโนมการดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
แผนงานท่ีสําคัญในอนาคตนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงสามารถนํามาใชสรุปวิเคราะห
สภาพแวดลอม ท้ังในสวนของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคท่ีสําคัญ เพ่ือจัดทํากลยุทธพัฒนาการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดในอนาคตระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2565–2569) ไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (Strengths: S)
(1) ผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการไดอยางตอเนื่อง รวมถึงผูท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ 
(2) ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนจากโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย 
(3) คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในทุกพ้ืนท่ี มีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง ดวยวิธีและ

ชองทางท่ีหลากหลายมากข้ึน เชน พัฒนาดวยรูปแบบ  Online 
(4) มีการปรับหลักเกณฑเพ่ือจูงใจใหคนดี คนเกง และผูท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน สามารถ

เขามาประกอบวิชาชีพครูได 
(5) มีสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภท ครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายใหสามารถเขาถึง

บริการทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงกระจายอยูในทุกพ้ืนท่ี 
(6) มีการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เชน ระบบ DLIT , Online 
(7) มีเครือขายสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการศึกษา  
(8) มีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีจานวนมากและหลากหลาย 
(9) มีสถาบันการศึกษาท่ีใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยรวมมือกับสถานประกอบการสนองตอความ

ตองการของทองถ่ิน 

2) จุดออน (Weakness: W)
(1) ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในเกือบทุกวิชา โดยเฉพาะ

ในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 
(2) ผูเรียนสวนมากขาดทักษะความสามารถดานการคิดวิเคราะหการใชเหตุผลและการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
(3) วิธีการวัดและประเมินผลท้ังหลักสูตร และผูเรียน ยังไมสามารถสะทอนผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียนในดาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยางเปนรูปธรรม 
(4) การบรรจุครูผูสอนสอนไมตรงวุฒิ ครูไมครบชั้น และขาดครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
(5) ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป 
(6) ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีปญหาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
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(7) การวางแผนพัฒนาอัตรากาลังไมสอดคลองกับความตองการและสภาพท่ีเปนจริง  
(8) สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคนา (covid – 19) 

3) โอกาส (Opportunities: O)
(1) หนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมท้ังชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
(2) มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทําใหผูเรียนมีโอกาสในการฝก

ประสบการณและการประกอบอาชีพ มีศิลปวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งเปนเอกลักษณของตนเอง  
(3) มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาท่ีใหโอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุม  
(4) นโยบายมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได 
(5) การขยายตัวดานเศรษฐกิจอาเซียนสงผลตอโอกาสทางการศึกษาดานอาชีพของผูเรียนมากข้ึน  
(6) มีสถาบันทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทุกระดับอยางท่ัวถึง  
(7) มีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีเขาถึงและใชประโยชนไดหลายชองทาง 
(8) มีผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) สามารถเปนแหลงเรียนรูและสรางรายไดแกประชาชน 

4) อุปสรรค (Threat: T)
(1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลตอนโยบายการจัดการศึกษา 
(2) นโยบายการศึกษาขาดความตอเนื่อง 
(3) ปญหาสังคมอบายมุขยาเสพติด 
(4) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และปญหาสังคมมีความออนแอโดยเฉพาะ

ดานคุณธรรมจริยธรรม การใชความรุนแรง ทําใหเด็กเยาวชนท่ีมีทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมเสี่ยงและไม
เหมาะสมมากข้ึน  

(5) ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน จึงเกิดการอพยพยายถ่ินหรือเคลื่อนยายแรงงานของผูปกครอง 
ทําใหเด็กนักเรียนบางสวนออกกลางคัน  

(6) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนสงผลตอตลาดแรงงาน 
(7) อัตราการเกิดของประชากรท่ีลดลงมีผลกระทบตอจํานวนเด็กนักเรียน ซ่ึงเปนปจจัยนําเขาสูระบบ

การศึกษา ทําใหสถานศึกษาบางแหงมีจํานวนนักเรียนลดลง/ไมมีผูเรียน 
(8) ผูปกครองมีทัศนคติคานิยมใหบุตรหลานเรียนสายสามัญมากกวาสายอาชีวะ ซ่ึงตรงขามกับทิศทาง  

การพัฒนาประเทศ สงผลใหการวางแผนผลิตกําลังคนของกระทรวงไมเปนไปตามเปาหมาย  
(9) ผลของการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid – 19) อยางตอเนื่องทําใหมีผลกระทบตอการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

การศึกษาวิเคราะห SWOT Analysis ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดใชกรอบ    ใน
การวิเคราะห ประกอบดวย  

1. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ใชกรอบในการวิเคราะหคือ C-PEEST ประกอบดวยปจจัย
ภายนอก 6 ประการ ดังนี้ 

1) ดานลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer)
2) ดานนโยบาย (Policy)
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3) ดานเศรษฐกิจ (Economy)
4) ดานสภาพแวดลอม (Environment)
5) ดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural)
6) ดานเทคโนโลยี (Technology)

2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ใชกรอบการวิเคราะห 7S ของ McKinsey ประกอบดวย ปจจัย
ภายใน 7 ประการดังนี้ 

1) ดานคานิยมรวม (Share value)
2) ดานโครงสรางองคกร (Structure)
3) ดานระบบงาน (System)
4) ดานกลยุทธองคกร (Strategy)
5) ดานรูปแบบการบริหารจัดการ(Style)
6) ดานบุคลากร (Staff)
7) ดานทักษะขีดความสามารถของบุคลากร (Skill)

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PEEST 

ปจจัยภายนอก 
น้ําหนัก
คะแนน 

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

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

1 
สรุปปจจัยภายนอก +2.08 -1.84 
เฉล่ียปจจัยภายนอก +0.24 

จากตาราง สถานการณปจจุบัน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เม่ือพิจารณาปจจัย 
ภายนอกโดยภาพรวมและทุกดานแลว พบวา ปจจัยภายนอกมีโอกาส(+) มากกวาอุปสรรค (-) ความแตกตางของ 
คาเฉลี่ย เทากับ + 0.24 ซึ่งในการกําหนดกลยุทธทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ควรกําหนดในเชิงรุก(Aggressive –Strategy)เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางและปรับใชฉกฉวยโอกาสตางๆท่ี 
เปดมาหาประโยชนอยางเต็มท่ีเพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษาตอไปท้ังนี้เม่ือพิจารณาคาคะแนนของโอกาสและ
อุปสรรค พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกดานโอกาส(Opportunities) มีคาคะแนนเฉลี่ยจากมติคณะทํางาน 
+2.08 และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกดานอุปสรรค (Threats) มีคาคะแนนเฉลี่ยจากมติคณะทํางาน -1.84 ดังนั้น 
จึงตองดําเนินการในเชิงรุก ใหประสบความสําเร็จทุกปจจัย ในดานตางๆ เรียงตามลําดับ ดังนี้  
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ดานนโยบาย(P) 0.07 ดานสภาพแวดลอม(E2)0.06 ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ(E1)0.05 ดานเทคโนโลยี (T) 0.03 
ดานสภาพสังคมความเชื่อ วัฒนธรรม (S)0.02 และดานลูกคาหรือผูรับบริการ(C)0.01 

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 7S 

ปจจยัภายใน 
น้ําหนัก
คะแนน 

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

ดานคานิยมรวมในองคกร (Share value : S1) 0.10 2.46 -1.35 +0.25 -0.14 0.11 
ดานโครงสรางองคกร (Structural : S2) 0.15 2.11 -1.76 +0.32 -0.26 0.06 
ดานระบบงาน (System : S3) 0.15 2.44 -1.46 +0.37 -0.22 0.15 
ดานกลยุทธองคกร (Strategy : S4) 0.15 3.37 -0.70 +0.51 -0.11 0.4 
ดานรูปแบบการบริหารจัดการ (Style : S5) 0.15 2.98 -0.83 +0.45 -0.12 0.33 
ดานบุคลากร (Staff : S6) 0.15 2.84 -0.99 +0.43 -0.15 0.28 
ดานทักษะความรูขีดความสามารถของบุคลากร 
(Skill : S7) 

0.15 2.06 -1.83 +0.31 -0.27 0.04 

1 
สรุปปจจัยภายใน +2.64 -1.27 
เฉล่ียปจจัยภายใน +1.37 

จากตารางสถานการณปจจุบัน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เม่ือพิจารณาปจจัย  
ภายในโดยภาพรวมและทุกดานแลว พบวา ปจจัยภายในท่ีเปน จุดแข็ง (+) มากกวา จุดออน (-) คาคะแนนของจุด
แข็งและจุดออน พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายในดานจุดแข็ง(Strengths) มีคาคะแนนเฉลี่ยจากมติคณะทํางาน  
+2.64 และปจจัยสภาพแวดลอมภายในดานจุดออน (Weaknesses) มีคาคะแนนเฉลี่ยจากมติคณะทํางาน -1.27 
ซ่ึงปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง คือ ดานกลยุทธองคกร (S4 ) 0.4 ดานรูปแบบการบริหารจัดการ (S5) 0.33 ดานบุคลากร 
(S6)0.28 ดานระบบงาน (S3)0.15 ดานคานิยมรวมในองคกร (S1)0.11 ดานโครงสรางองคกร (S2)0.06 ดานทักษะ
ความรูขีดความสามารถของบุคลากร (S7)0.04 ความแตกตางของคาเฉลี่ย เทากับ +1.37สภาพแวดลอมภายในโนม
เอียงไปทางจุดแข็งตอการพัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ให
ประสบความสําเร็จ 
 จากการเรียงลําดับคาคะแนนของปจจัยภายนอก ควรนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน ประกอบดวย
ดานนโยบาย (P)ดานสภาพแวดลอม(E2)และดานเทคโนโลยี(T)เปนปจจัยนํา สวนปจจัยภายในควรนําดาน 
กลยุทธองคกร(S4)มาเปนองคประกอบหลัก และพรอมดวยดานรูปแบบการบริหารจัดการ(S5) ดานบุคลากร
(S6)และดานระบบงาน(S3) 



17 

ผลการประเมินสถานภาพ (Situation Analysis)การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ดเม่ือนําผลการวิเคราะหโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของสิ่งแวดลอมภายนอกกับผลการ
วิเคราะหจุดแข็ง (S) จุดออน (W) ของสิ่งแวดลอมภายในมานําเสนอเปนภาพรูปไขจะไดภาพรูปไขท่ีแสดงสถานภาพ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดดังนี้  

+2.08

  +0.24

+2.64       +1.37  -1.27 

  -1.84 

 

จากกราฟแสดงใหเห็นวา สถานการณปจจุบันของการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ดเปนสถานการณท่ีไดเปรียบมากท่ีสุดเพราะประกอบไปดวยโอกาสจากปจจัยภายนอก และจุด
แข็งขององคกรหรืออาจใชคํายอวากลยุทธ “ภายนอกเอ้ือและภายในเดน” ถือเปนสถานการณกลุมดาวรุง (Public 
Sector Star) ดังนั้น ควรใชจุดแข็งเพ่ือหาประโยชนท่ีไดเปรียบเพ่ือสรางเปนโอกาส โดยกลยุทธ SO เพราะเปน
ภาวะท่ีเหมาะสมในการขยายงานและสรางความเจริญเติบโตใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด
ซ่ึงจะตองใชกลยุทธสงเสริม, ขยาย, สนับสนนุ, เสริมสรางสวนกลุมสภาพปญหา (Question Marks)กลุมวัวแมลูก
ออน (Cash Cows) กลุมสุนัขจนตรอก (Dogs) ไมมีปจจัยท่ีอยูในกลุมนี้ 

โอกาส 
O 

T 
อุปสรรค 

W 
จุดออน 

S 
จุดแข็ง 

Question Mark(เอ้ือแตออน) Star (เอ้ือและแข็ง) 

Dogs(ไมเอ้ือและออน)Cash Cows(ไมเอ้ือแตแข็ง)
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จากขอมูลผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)การดําเนินการท่ีผานมา และการสํารวจ
ขางตน เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ใหผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาและไดเรียนรูอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ดไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงและสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ท้ังยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดจึงได
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ดเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป  
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สวนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ความเปนมา 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 กําหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาท่ี “ตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและ  
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และตอมาในปพ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
กําหนดในมาตรา 54 ให “รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 
28/2559 เรื่องใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปโดยไมเก็บคาใชจายซ่ึงกําหนดให “การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป” 
หมายความวาการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล)(ถามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเทาและใหหมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษา
สงเคราะหดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะตนสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกวา  29,948 
แหง (ขอมูลณ 10 มิถุนายน 2562) ซ่ึงมีท่ีตั้งในทุกจังหวัดท่ัวประเทศจึงมีภารกิจสําคัญในการจัดและสงเสริม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือสิทธิโอกาสในการไดรับการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของผูเรียนและเพ่ือบรรลุภารกิจขางตนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จึงไดมีการจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนากาจัดกาศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทิศทางดังกลาวโดยสอดคลองกับตาม
นโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ
ประกอบดวยแผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศใชเปนกรอบในการจัดทําแผน 
ตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกันแผนระดับท่ี 2 ไดแกแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติแผนการปฏิรูปประเทศและแผนความม่ันคงและแผนระดับท่ี 3 หมายถึงแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือจัดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด
หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศท้ังนี้แผนระดับท่ี 1 และ 2 เปนแผนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 

นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ .ศ. 2546 และท่ี 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทําเปนแผนหาปและ 
ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภาและแผนอื่นๆที่เกี่ยวของโดยในวาระ 
เริ่มแรกใหแผนปฏิบัติราชการการของสวนราชการเปนแผน 5 ปใหจัดทําเปนแผนสามปโดยมีหวงระยะเวลาตั้งแต 
ปงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2565  

ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะหาปในวาระแรกได
จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษาวิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบซ่ึงแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป(พ.ศ. 
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2563 - 2565) นี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางและเปาหมายในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพบรรลุวิสัยทัศนท่ี
กําหนดรวมกันโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลลัพธเปนรูปธรรมและตอบสนองตอ
การรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเขาสูระบบติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (eMENSCR)  

กรอบแนวคิด 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

ท่ียังคงเจตนารมณยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยไดระบุขอมาตราท่ีตอง
นําไปใชบังคับในการจัดการศึกษาการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเขารับบริการการศึกษาของ
ประชาชนในประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังนี้  

1.1 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

1.2 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา  
รางกายจิตใจวินัยอารมณสังคมและสติปญญาใหสมกับวัยโดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

1.3 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆรวมท้ัง  
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการกํากับสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว  
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

1.4 การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญ 
ไดตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ  

1.5 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาหรือใหประชาชนไดรับการศึกษา  
รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน  

1.6 ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน  
การศึกษาและเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  

1.7 ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาดังตอไปนี้ 
1.7.1 ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือให  

เด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกายจิตใจวินัยอารมณสังคมและสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย  
1.7.2 ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

ตามวัตถุประสงคขอ 1.6 
1.7.3 ใหมีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและ  
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อาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริงไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนรวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู
ประกอบวิชาชีพครู 

1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตาม 
ความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยใหสอดคลองกันท้ัง  
ในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี 

2. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติเปน 

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติพ .ศ.2560 ซ่ึงกําหนด 
ใหหนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 - 2580 
โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดวยความ
อยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทยขีดความสามารถในการแขงขันการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
การกระจายรายไดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคมความ
หลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐการพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการ
สรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตรประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน 

ยุทธศาสตรชาติซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นรวมท้ังการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติซ่ึงประเด็นแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ23 ประเด็นประกอบดวย1) ความม่ันคง2) การตางประเทศ3) การพัฒนาการเกษตร 
4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต5) การทองเท่ียว6) การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) โครงสราง
พ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม9) เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู13) การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี14) ศักยภาพการกีฬา15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ําท้ังระบบ20) การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ21) การตอตานการทุจริตและประพฤติ 
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มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมและ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกลไกวิธีการและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศใน  
ดานตางๆโดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญประกอบดวย
ประเทศชําติมีความสงบเรียบรอยมีความสามัคคีสังคมมีความสงบสุขเปนธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมล้ํามีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศท้ังนี้การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศประกอบดวย 12 ดานไดแก 1) ดานการเมือง
2) ดานการบริหารราชการแผนดิน3) ดานกฎหมาย4) ด้ํานกระบวนการยุติธรรม5) ดานเศรษฐกิจ
6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) ดานสังคม10) ดานพลังงาน11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดาน
การศึกษาโดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่องไดแก 1) ระบบการศึกษาและ
การเรียนรูโดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลติ
คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดวัตถุประสงค 

และเปาหมายรวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตรโดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 
2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตรเพ่ิมเติมคือ 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การสราง
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) กํารสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน6) กํารบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ 10) ความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนนโยบายและ 

แผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกันแจงเตือนแกไขหรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธํารง
ไวซ่ึงความม่ันคงแหงชาติโดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทางหรือดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินแผนนิติบัญญัติการกําหนดยุทธศาสตรหรือแผนดานความ
ม่ันคงเฉพาะเรื่องแผนเตรียมพรอมแหงชาติแผนบริหารวิกฤตการณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติหรือกําหนด
แผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชําติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติซ่ึงมีแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ 19 แผนไดแก1) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย2) การขาวกรองและการประเมินสถานการณดาน
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ความม่ันคง 3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถานหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 
5) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 6) การสรางความสามัคคีปรองดอง 7) การปองกันและแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 9) การปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย 10) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสรางความม่ันคงของชําติจากภัยทุจริต 
12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 14) การปองกันและแกปญหาภัย
คุกคามขามชาติ 15) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน18) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 
19) การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธจันทรโอชา)
คําแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชานายกรัฐมนตรี) แถลงตอ 

รัฐสภาวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินจําแนกเปน
นโยบายหลัก 12 ดานและนโยบายเรงดวน 12 เรื่องซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดานประกอบดวย 1) การปกปองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  3) 
การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การ
พัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวง
วัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุตธิรรมและนโยบายเรงดวน 12 เรื่องไดแก 
1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี21 8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและ
ฝายราชการประจํา9) การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
10) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
12) การสนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความเห็นของประชาชนและการดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลอง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
ม่ันคงเพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการซ่ึงมี
สาระสําคัญ 5 เรื่องไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ2) การผลิตและพัฒนา
กําลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุก
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ชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษาและ 
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาโดยมีเปาหมายตัวชี้วัดแนวทาง
การพัฒนาแผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 

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

วิสัยทัศน 

ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ และเทียบเทาระดับสากล 
2) สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3) ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ
4) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงครวม 
1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรู ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และสงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
2) ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

อยางท่ัวถึงเสมอภาค 
3) กําลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ
4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลย ีองคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปใชประโยชน

หรือตอยอดเชิงพาณิชย 
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 
และแผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง  
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มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนดังนั้น ในการเรงรัด
การทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษา  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากําลังคน โดยมุงปฏิรูป
องคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี  
ดานกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กําลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย 
Demand โดยใหทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวน รวมกันพิจารณาหาแนว 
ทางข้ันตอน และวิธีการดําเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน 

จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประกอบดวย 7 เรื่องยอย ไดแก (1) Data Center ศูนยขอมูลกลาง (2) Big Data ขอมูลขนาดใหญ 
(คลังขอมูล การนําขอมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
(4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการหองเรียน School และ Classroom 
Management และ (7) โครงสรางพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะท่ีจําเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน
Digital Literacy สําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เชน STEM 
Coding เปนตน 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ไดแก โลกทัศนอาชีพ การ
เสริมทักษะใหม (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหมท่ีจําเปน (Re-Skills) ใหแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย  
(1) ผูอยูในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผูอยูนอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน 
และ (4) ผูสูงอายุ เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพ
ท่ีเกิดข้ึนใหม (Digital Disruption) โดยเนนเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ดานอาชีวศึกษากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การตางประเทศ เนนภารกิจท่ีตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวตางชาติ
ใหแกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ดานหลัก ๆ 
ไดแก (1) ดานภาษาตางประเทศ และ (2) ดานวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน 2 เรื่อง ท่ีบรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษาประกอบดวย 
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 เรื่องท่ี 1 : การปฏิรปูระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก 

– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทํา
แกไข และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

– การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เพ่ือ
การจัดการศึกษา 

– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาต ิ 

– การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
   เรื่องที่ 2  : การปรบัโครงสรางของหนวยงานในระบบการศกึษา ประกอบดวยประเดน็ ปฏริปู 3 ประเด็น 
ไดแกสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การ 
ปรบัปรงุโครงสรางของกระทรวงศกึษาธกิาร 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแตละ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการจัดฝกอบรมใหแตละกลุมเปาหมาย และ
ใชประโยชนจากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปน
หนวยงานกลางในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผูบริหาร
หนวยงานทุกระดับ ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมท้ังพัฒนา
ยกระดับใหเปนสถาบันฝกอบรมระดับนานาชาติ 

7.การประชาสัมพันธ โดยจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงาน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการผลิตสื่อและจัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพรผลงาน 
กิจกรรมและการเขารวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ  

8.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

9.การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10.การรับเรื่องราวรองทุกขท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การบริหารจัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแกไขปญหาเบื้องตน (Call Center ดานกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวรองทุกขในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  

11.การปฏิรูปองคการและโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ

12.การพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือใหมีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงข้ึน
13.การศึกษายกกําลังสอง โดย

  - พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ ( Train 
The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
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  - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปด 
กวางใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ 
เรียนรูที่หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
            - ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคล 
สูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

               - จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพื้นฐานที่จําเปน 

การสรางความสามารถในการแขงขัน 
1.มุงเนนการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทําดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยมอาชีวศึกษา

และเติมเต็มชองวางระหวางทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพ
มาตรฐาน เนนรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนํา (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความรวมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ 

2.มุงเนน Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมท้ังผลิตกําลัง
แรงงานท่ีมีคุณภาพตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

3.มุงเนนพัฒนาศูนยประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (TVET
Excellence Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุใหม รวมถึงการนํานวัตกรรม Digital เพ่ือมุงสูการ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

4.มุงเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู
ผูเรียนเพ่ือการดํารงชีวิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมท้ังใหความรวมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผูเรียนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศและการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ  

5.มุงเนนการเพ่ิมปริมาณผูเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สรางภาพลักษณสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดใหผูท่ีสนใจเขามาเรียน 

6.สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
1.ขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษาพ.ศ. 2562 
2.สงเสริมใหผูเรียนท่ียุติการศึกษา ท้ังกอนและหลังสําเร็จการศึกษาภาคบังคับใหไดรับโอกาส

ทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

1.เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

http://www.deep.go.th/
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2.สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ
และสรางรายได 

 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู 

และสถานศึกษา การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1.ปฏิรูปองคการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของหนวยงาน
2.ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการ

ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
3.ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4.พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)

 การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
1.ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนน เปนกรอบ

แนวทางในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว 

2.ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการ
ปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 

3.กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและ
ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ  

อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดําเนินการอยูกอน เม่ือรัฐบาล 
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากท่ีกําหนดหากมี 
ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ี
เก่ียวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปน  
รูปธรรมดวยเชนกัน 
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ดานความปลอดภัย
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะ
ท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

2. ดานโอกาส
   2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังรางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
   2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความ
เปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
   2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกัน
ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
อยางเทาเทียมกัน 
   2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมี
ทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ
   3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  
   3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
   3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน
ในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน
สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ  
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   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนท่ี 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 – 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
   4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565)ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน 
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ

ท่ี 21 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจําป พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรอยเอ็ด 

จากการศึกษาสภาพบริบทดานการศึกษาของหนวยงานท่ีเก่ียวของและการวิเคราะหสภาพของ  
หนวยงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด โดยใชหลักการวิเคราะห SWOT Analysis จึงไดกําหนดเปน
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

วิสัยทัศน สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคสวน ตามหลักธรรมาภิบาลสืบสานศาสตร
พระราชา พัฒนาการศึกษาสูสากล 

พันธกิจ 
1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศาสตรพระราชา
2. สงเสริม การพัฒนาใหผูรับบริการทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สูระดับชาติและ

ระดับสากล 
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ ท่ีสอดคลอง

กับความตองการของชาติเพ่ือรองรับสูสากล 
4. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สรางโอกาสในการเขาถึงบริการ

ทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน  
5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีความเปนพลเมือง

และพลโลก 
6. สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ตาม

หลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
1. ประชากรทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และไดรับการพัฒนาการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องโดยยึดหลักศาสตรพระราชา 
2. ประชากรทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพ เรียนรูตลอดชีวิต และมีทักษะสําคัญ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเปนมืออาชีพ สอดคลองกับความ

ตองการของชาติเพ่ือรองรับสูสากล 
4. ประชากรทุกชวงวัย สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและสรางโอกาสใน

การเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน  
5. ประชากรทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ
6. สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดย

ยึดหลักศาสตรพระราชา 
2. เรงรัดการจัดการศึกษาทุกระบบไดรับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21 
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ ท่ีสอดคลอง

กับความตองการของชาติเพ่ือรองรับสูสากล 
4. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน

การเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงเสมอ
ภาค และเทาเทียมกัน 

5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเรียนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีความเปนพลเมือง
และพลโลก 

6. สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง ทุกชวงวัยอยางตอเนื่องตลอดชีวิตใหเปนคนดี เกง และ

มีคุณภาพ ยึดหลักศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใชการสอนเชิงรุก Active learning 
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเรียนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณโดยเนนท้ังดานรางกาย

อารมณ สังคม และสติปญญา โดยบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขาย 
3. สงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีทักษะอาชีพ เรื่อง ขาวหอมมะลิพืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย

การแปรรูปผลิตภัณฑ และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เพ่ือพัฒนาใหรอยเอ็ดเปนเมืองแหงการเกษตรและทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ 

4. เรงรัดการจัดการศึกษาทุกระบบไดรับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการนิเทศติดตาม Coaching and mentoring 

5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูความเปนมืออาชีพ
และรองรับการสูสากล 

6. สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน
การเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงเสมอ
ภาค และเทาเทียมกัน 

7. สงเสริมการนําฐานขอมูลสารสนเทศ มาใชประโยชนในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 

8. สงเสริมการจัดการศึกษาสูโรงเรียนสุขภาวะ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาใหรอยเอ็ด
เปนเมืองแหงสุขภาพ 

9. เพ่ือสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 –2569)ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดทําการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม  
ภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค ยุทธศาสตร จุดเนน มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จโดยท่ีประชุมไดรวมกันกําหนดทิศทางการจัด
การศึกษา ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปนองคกรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ  

การศึกษาสูมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ มีความเปนเลิศทาง

วิชาการในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน

การเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงเสมอ
ภาค และเทาเทียมกัน 

4. พัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

 เปาประสงค
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ีอยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และมี
ทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด 
   3. ประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง ม ีคุณภาพ 
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 



34 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ

ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและการรายงานผลอยางเปนระบบใชงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) และสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

6. ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดรับการพัฒนาตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นํา
Digital Technologyมาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนตามสมรรถนะ ความตองการและความถนัดของผูเรียน  

กลยุทธ 
                 กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 

       กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรู มีความเปนเลิศดานวิชาการ 
มีทักษะ ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
                  กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผูเรียนสามารถใช 
เทคโนโลยีในการเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยาง 
ทั่วถึงเสมอภาค และเทาเทียมกัน 

       กลยุทธที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
พัฒนาหลักสูตร การศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

       กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมาย เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และสรางเสริม คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       กลยุทธที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา 
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศ  ท่ีมีรายไดสูง มี
ความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน” ของประเทศ 

สนองตอเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ 
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3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

จุดเนนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการคือ 
1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน
3. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ความสัมพันธเช่ือมโยงสอดคลองของกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดกับจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเนน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ 2565 

ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ6 

ประเด็นกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

ขอ2 
ขอ3 
ขอ6 

ขอ2 ขอ6 ขอ5 ขอ1 
ขอ5 

ขอ4 

ประเด็นนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

1. ดานความปลอดภัย

  1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

1.2 จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า  

2. ดานโอกาส

   2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

   2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตาม 

ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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    2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมให

ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทา 

เทียมกัน 

    2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ

ดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง 

3. ดานคุณภาพ

    3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

    3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก 

ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

    3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนในแตละ

ระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานสงเสริม 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมี 

การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ

   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน

ท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 

นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

  4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา

ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

  4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ความสัมพันธเช่ือมโยงสอดคลองของกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด กับประเด็นนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

ประเด็นนโยบาย 
ของ สพฐ. 

ประเด็นนโยบาย
ดานความปลอดภัย 

ประเด็นนโยบาย
ดานโอกาส 

ประเด็นนโยบาย 
ดานคุณภาพ 

ประเด็นนโยบาย
ดานประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

ขอ 1 
ขอ5 
ขอ 6 

ขอ 2 
ขอ 3 

ขอ2ขอ 3 
ขอ 4ขอ 5 

ขอ 6 

ขอ 3 
ขอ 6 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด6ประเด็น คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง 

และมีคุณภาพ โดยยึดหลักศาสตรพระราชา 
ยุทธศาสตรท่ี 2เรงรัด การจัดการศึกษาทุกระบบไดรับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

การศึกษาชาติ มีทักษะสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21  
ยุทธศาสตรท่ี 3สงเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ 

ท่ีสอดคลองกับความตองการของชาติเพ่ือรองรับสูสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 4สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยี 

ในการเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง  
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 

ยุทธศาสตรท่ี 5เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเรียนทุกชวงวัย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีความเปน 
พลเมืองและพลโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 6สงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ความสัมพันธเช่ือมโยงสอดคลองของกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ดกับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด (พ.ศ. 2562-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา 
จังหวัดรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 4 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 5 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 6 

ประเด็นกลยุทธ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

ขอ 1 
ขอ 2 

ขอ 3 ขอ 4 ขอ 6 ขอ 1 
ขอ 5 
ขอ 6 

ขอ 1 
ขอ 2 
ขอ 3 
ขอ 5 
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แผนที่กลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ป (2565 -2569) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

วิสัยทัศน “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปนองคกรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
สูมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางยั่งยืน” 

กลยุทธ 1. พัฒนาผูเรียนทุกคน
ใหมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีทัศนคติ

ที่ดีตอบานเมือง 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ใหมีทักษะการเรียนรู  
มีความเปนเลิศดาน

วิชาการ มีทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21นําไป 

สูการสรางขีด
ความสามารถในการ

แขงขัน 

3.สงเสริมสนับสนุน 
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ผูเรียน
สามารถใช 
เทคโนโลยีในการ
เรียนรูอยาง
เหมาะสม และการ
สรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการ
ทางการ ศึกษาของ
ประชาชนอยาง
ทั่วถึงเสมอภาค 
และเทาเทียมกัน 

4. พัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งระบบ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาใหเอื้อตอการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียน

ไดเต็มศักยภาพ 

5. การจัดการศึกษาเพื่อ
การบรรลุเปาหมาย เพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
และสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาทุกระดับ

และจัดการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
เพื่อพัฒนามุงสู 
Thailand 4.0 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรู มีความเปนเลิศดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูอยาง
เหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึงเสมอภาค และเทา

ี ั

4. พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมาย เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

1. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 
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ประเด็นกลยุทธ เปาประสงค ตัวชีวัด โครงการ 
1. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี
ความรักในสถาบันหลกัของ
ชาติ ยึดม่ันการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอ
บานเมือง 

1. ผูเรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติและ
ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขเปนพลเมืองท่ีรู
สิทธิและหนาท่ีอยางมี
ความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและ
ความภูมิใจในความเปน
ไทย 

1. รอยละของสถานศึกษา  มี
การบูรณาการ“ศาสตร 
พระราชา” มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
2. รอยละของสถานศึกษา
ปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข 
3. รอยละของผูเรียนมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู
ประวัติศาสตร และความเปน
พลเมือง 
4. รอยละของผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใน
การสรางภูมิคุมกันพรอม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ในทุก
รูปแบบ 

1. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจรยิธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยม 
ของชาติ 
2.โครงการชวยเหลือ
กลุมเปาหมายทางสังคม 
3.โครงการสงเสริม
สนับสนนุในการสราง
ภูมิคุมกันพรอมรับมือ
กับการเปลีย่นแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ในทุกรปูแบบ 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
 ทักษะการเรียนรู มีความเปน 
 เลิศดานวิชาการ มีทักษะท่ี 
 จําเปนในศตวรรษท่ี 21นําไปสู 
 การสรางขีดความสามารถใน 
 การแขงขัน 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพมีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน มีทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที ่21 และมี
ทักษะอาชีพตามความ
ตองการและความถนัด 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 
(Programme for 
International Student 
Assessment) สูงข้ึน 
2. รอยละของสถานศึกษา
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศใน
ดานตางๆ 

1.โครงการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพื่อเตรียม
ความพรอมในการ
ประเมิน PISA 2022 
2.โครงการจัดการศึกษา
ใหเด็กผูที่มีความสามารถ
พิเศษไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

3.โครงการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนดาน
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3. รอยละของสถานศึกษา
ท่ีจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา(STEM 

Education)มีนวัตกรรมเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ
ประเทศไทย 4.0 
4. รอยละของสถานศึกษา
ปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร และจิต
วิทยาศาสตร ใหกับนักเรียน 
5.รอยละของนกัเรียนลําดับ
เหตุการณและคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องท่ีอาน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 

ศักยภาพการเรียนรูเชิง
กระบวนการสูความ 
ทัดเทียมนานาชาต ิ
4.โครงการสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษา 
อังกฤษ เพื่อเสริม
ศักยภาพการแขงขัน 
ในประชาคมอาเซียน 
5.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
ภาษาจีน (โรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล)  
6.โครงการสงเสริมนิสัย
รักการอาน 
7.โครงการฟุตบอล
นักเรียนรุนอายุ 18 ป 
ชิงชนะเลิศ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ประจาํป  2565  
“มัธยมศึกษา สพม.รอ 
ลีกคัพ  2022” 

3.สงเสริมสนับสนุน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ผูเรียนสามารถใช 
เทคโนโลยีในการเรียนรู
อยางเหมาะสม และการ
สรางโอกาสในการเขาถึง
บริการทางการ ศึกษาของ
ประชาชนอยางท่ัวถึงเสมอ
ภาค และเทาเทียมกัน 

3. ประชากรวัยเรียนภาค
บังคับไดรับโอกาสในการ
เขารับบริการทาง
การศึกษาอยางท่ัวถึง มี
คุณภาพ เสมอภาค และ
เทาเทียมกัน 

1. รอยละของประชากรวัย
เรียนภาคบังคับไดรับโอกาส
ในการเขารับบริการทาง
การศึกษาอยางท่ัวถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค 
2. รอยละของสถานศึกษามี
จํานวนเด็กออกกลางคัน
ลดลง 
3. รอยละของสถานศึกษามี
ระบบการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียนและการ
แนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.โครงการสงเสริมและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 
2.โครงการสรางความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
3.โครงการลดความ
เหลื่อมล้ําดวยการศึกษาท่ี
มีคุณภาพและบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
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4. พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาใหเอ้ือตอ
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
ไดเต็มศักยภาพ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษามี
การบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ มีการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล มี
ระบบขอมูลสารสนเทศท่ี
มีประสิทธิภาพและการ
รายงานผลอยางเปน
ระบบใชงานวิจยั 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

1. รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เขารับการพัฒนาผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท่ีทันสมัย 
2. รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ      ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 
3. รอยละของหนวยงานและ
สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการท่ีเปนดิจิทัล 
4. รอยละเวลาท่ีครูใชเพ่ือ
การเรียนการสอน และงาน
ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการ
สอนตองานอ่ืน ๆ 
5.รอยละของโรงเรียนใน
สังกัด มีกรอบทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการดําเนินภารกิจ
บริหารจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธเปน
รูปธรรม และเปนระบบ 

1. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคกร
ดวยการพัฒนาสมรรถนะ 
2.โครงการการพัฒนา
สมรรถนะขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอน 
3.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเปนตนแบบในการยก
ยองเชิดชูเกียรติ 
4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดาน
ภาษาอังกฤษ(English 
Literacy)ดานภาษาจีน
(Chinese Literacy)ดาน
เทคโนโลย(ีDigital 
Literacy)ผานศูนย HCEC 
5.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานระยะ 5 ป 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการ
บรรลุเปาหมาย เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาเพ่ือการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน (SDGs) และ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาครูใหทันตอการ

1.รอยละของหนวยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนการสรางจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. รอยละของหนวยงาน
ทุกระดับมีหลักสูตร 

1. โครงการสิ่งแวดลอม
ศึกษา “สืบสานศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” ตามเปาหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs)  
2. โครงการอ่ิมทอง
สมองใส ใสใจ วิถี
พอเพียง 
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เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

กระบวนการเรียนรูการสราง
เสริมคุณภาพชีวิต     ท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. รอยละของหนวยงาน
ทุกระดับมีเครือขายความ
รวมมือกับภาคสวนตาง ๆ 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางนอย 1 
เครือขายข้ึนไป 
4.เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารเชาท่ีมี
คุณคาทางสารอาหารครบ 5 
หมู และมีพัฒนาการสมวัย  

3.โครงการสงเสริม
โรงเรียนเปนชมุชนแหง
การเรียนรู (School as 

LearningCommunity) 
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุน
ใหม 
4.โครงการการพัฒนา
จัดการมลพิษและ 
สิ่งแวดลอมดวยการ
ดําเนินกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
5.โครงการโรงเรยีนสี
เขียว 

6. ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาทุกระดับและจัด
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนา
มุงสู Thailand 4.0 

6. พัฒนาครู ผูเรียน ให
ไดรับการพัฒนาตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี นํา Digital 
Technology มาใชใน
การจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนตามสมรรถนะ 
ความตองการและความ
ถนัดของผูเรียน 

1. รอยละของผูเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลดวย
ระบบ DLIT,DLTV,ETV มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสูงข้ึน 
2. รอยละของสถานศึกษา
ท่ีไดรับบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วไมต่ํากวา 30 
Mbps 
3. จํานวนระบบฐานขอมูล
กลางดานการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา
ท่ีทันสมัย/เปนปจจุบัน 

1. โครงการสงเสริมการ
เรียนรูดิจิตอลเทคโนโลยี
และระบบอัจฉรยิะใน
สถานศึกษาเพ่ือความ
เปนเลิศ 

2. โครงการเสริมสราง
ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพ
ท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามประเด็นกลยุทธ 

ประเด็นกลยุทธท่ี1 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  
  เปาประสงคท่ี 1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ีอยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภูมิใจในความเปนไทย 

ตัวช้ีวัด 
รอยละคาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 รอยละของสถานศึกษา  มีการบูรณาการ“ศาสตร พระราชา” มาใช

ในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
70 75 80 85 90 

2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย
ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และ
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 

80 85 92 95 100 

3 รอยละของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 

75 80 85 85 85 

4 รอยละของนกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

80 85 92 95 100 

5 รอยละของผูเรียนมีความตระหนักรูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม  

80 85 92 95 100 

6 รอยละของผูเรียนทุกคนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดและการ
แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 

75 80 85 85 85 

7 รอยละของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง 

80 85 92 95 100 

8 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาลดลง 
ดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 

75 80 85 85 85 

9 รอยละผูดอยโอกาส ผูพิการทุกคนไดรับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาอยางท่ัวถึง 

80 85 92 95 100 

10 รอยละของผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

80 85 90 95 100 
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ประเด็นกลยุทธท่ี2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรู มีความเปนเลิศดานวิชาการ มีทักษะท่ี  
 จําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงคท่ี2 ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม มีนิสัยรักการเรียนรูมีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

ตัวช้ีวัด 
รอยละคาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA 

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

2 รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความ
เปนเลิศในดานตางๆ 

90 90 95 95 100 

3 รอยละของสถานศึกษา ท่ีจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ
ประเทศไทย 4.0 

80 85 90 90 90 

4 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  
และจิตวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียน 

80 85 90 95 100 

5 รอยละของนักเรียนลําดับเหตุการณ และคาดคะเนเหตุการณจาก
เรื่องท่ีอานโดยระบุเหตุผลประกอบ 

75 80 85 85 85 

6 เพ่ือสรางโอกาสแกเยาวชนในทองถ่ินใหไดรับการฝกทักษะกีฬา
ฟุตบอล 

75 80 85 85 85 

ประเด็นกลยุทธที ่3 สงเสริมสนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผูเรียนสามารถใช 
เทคโนโลยีในการเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการ ศึกษาของประชาชนอยาง 
ท่ัวถึงเสมอภาค และเทาเทียมกัน 

เปาประสงคที่ 3 ประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง 
ม ีคุณภาพ เสมอภาค และเทาเทียมกัน 

ตัวช้ีวัด 
รอยละคาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 
ท่ี 21 

70 75 80 85 90 

2 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ และทักษะ 
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

75 80 85 85 85 

3 รอยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

3 4 5 6 7 



45 

4 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษ ไดรับการพัฒนาและยกระดับ
ความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

100 100 100 100 100 

5 รอยละของสถานศึกษา ท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษา ไดรับการเตรียม
ความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร)ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 100 100 

6 รอยละของสถานศึกษา ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุ
ปญญาจํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

8 9 9 10 10 

ประเด็นกลยุทธท่ี4 พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

เปาประสงคท่ี 4สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและการรายงานผลอยางเปนระบบใชงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
รอยละคาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาผานสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 
70 75 80 85 90 

2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

75 80 85 85 85 

3 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 
ท่ีเปนดิจิทัล 

80 85 85 90 95 

4 รอยละเวลาท่ีครูใชเพ่ือ การเรียนการสอน และงานท่ีเก่ียวของ 
กับการเรียนการสอนตองานอ่ืน ๆ 

75 80 85 90 95 

5 รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA 80 85 90 95 95 
6 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการ สวัสดิภาพ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
75 80 85 90 90 

7 รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

75 80 85 85 85 

8 รอยละของโรงเรียนในสังกัดมีกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา 
และขับเคลื่อนการดําเนินภารกิจบริหารจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลพัธเปนรูปธรรม และเปนระบบ 

75 80 85 90 95 
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ประเด็นกลยุทธท่ี5 จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมาย เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงคท่ี5 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) และสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด 
รอยละคาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 รอยละของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการ

สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

70 75 80 85 90 

2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

75 80 85 85 85 

3 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาคสวน
ตาง ๆ ในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางนอย 1 เครือขายข้ึนไป 

70 80 80 90 90 

4 เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารเชาท่ีมีคุณคาทางสารอาหาร
ครบ 5 หมู และมีพัฒนาการสมวัย 

75 80 85 90 95 

ประเด็นกลยุทธท่ี6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

เปาประสงคท่ี 6. พัฒนาครู ผูเรียน ใหไดรับการพัฒนาตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นํา Digital 
Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนตามสมรรถนะ ความตองการและความถนัดของผูเรียน  

ตัวช้ีวัด 
รอยละคาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลดวยระบบ DLIT, DLTV, ETV   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสูงข้ึน 

70 75 80 85 90 

2 รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ํากวา 
30Mbps  

10 10 10 10 10 

3 จํานวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาท่ีทันสมัย/เปนปจจุบนั 

75 80 85 85 85 
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สวนที่ 4 
โครงการและงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ป(พ.ศ. 2565 – 2569)สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

กลยุทธท่ี1 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 

เปาประสงคท่ี 1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิ
 และหนาท่ีอยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ
งบประมาณตามปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและคานิยม 
ของชาติ 

1. รอยละ 90 สถานศึกษา ปลูกฝงและ
เสริมสรางวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
2. รอยละ 85 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และ
ความเปนพลเมือง 
3. รอยละ 90ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมและคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงคตามหลักสูตร 
4. รอยละ 85 ผูเรียนมีความตระหนักรู
คุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุมนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ
งบประมาณตามปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ
2565 2566 2567 2568 2569 

2 โครงการชวยเหลือ

กลุมเปาหมายทางสังคม 

1. รอยละ 75 ผูเรียนทุกคนปองกัน
ตนเองใหหางไกลยาเสพติดและการแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสริม
การจัด

การศึกษา
2. รอยละ 80 ผูเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
3. รอยละ 80 อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาลดลง 
ดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ี
เขมแข็ง 

4. รอยละ 100 ผูดอยโอกาส ผูพิการ
ทุกคนไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
อยางท่ัวถึง 

3 โครงการสงเสริมสนับสนุน
ในการสรางภูมิคุมกันพรอม
รับมือกับการเปลีย่นแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ในทุกรปูแบบ 

-รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ี
สงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกัน
พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรปูแบบใหม ในทุกรูปแบบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
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กลยุทธท่ี2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรู มีความเปนเลิศดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 

เปาประสงคท่ี2 ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการ
เรียนรูมีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ
งบประมาณตามปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการประเมิน PISA 
2022 

1.รอยละของครูสามารถนํากระบวนการ 
พัฒนาการเรียนรูในเร่ืองเก่ียวกับการอาน 
(Reading Literacy)การรูเรื่องคณิตศาสตร

(Mathematical Literacy)และการรูเร่ือง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)ดานการ
แกปญหาแบบรวมมือ (Collaborative 

ProblemSolving) และดานความสามารถใน
การ ใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
และการใชทักษะการคิดไปใชในการจัดการ
เรียนรูสูชั้นเรียน 
2. รอยละของนักเรียนมีความสามารถใน
การรูเร่ืองดานการอาน (Reading Literacy) 
การรูเร่ืองคณิตศาสตร (Mathematical 
Literacy)และการรูเรื่องวิทยาศาสตร
(Scientific Literacy)ดานการแกปญหาแบบ
รวมมือ(Collaborative ProblemSolving)
และดานความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ และการใชทักษะการคิด- คะแนน
เฉล่ียผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ

PISA (Programme for International Student 

Assessment)สูงข้ึน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุมนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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2 โครงการจัดการศึกษาใหเด็ก
ผูท่ีมีความ สามารถพิเศษ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

-รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 
ในดานตางๆ 

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

3 โครงการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนดานศักยภาพการ
เรียนรูเชิงกระบวนการสู
ความทัดเทียมนานาชาติ 

- รอยละของสถานศึกษา   ท่ีจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 
-รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
อาชีพอยางนอย 1 หลักสูตร 

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

4 โครงการสงเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เสริมศักยภาพการแขงขัน 

ในประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ 

1. รอยละของนักเรียนครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทุกคนในสังกัด ที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2. ผลงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 1 คน 1 งานวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทุกคน
ในสังกัด ที่ไดรับการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถใชทักษะภาษา

อังกฤษสื่อสารพรอมกาวสูการเปนพลเมือง
อาเซียน 
3. ผลงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

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

1. ครู และนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
ท่ีจําเปนดานภาษาจีน เพ่ือเตรียมพรอมสู
ประชาคมอาเซียน(AEC) 
2.รอยละของผูบริหาร/ศึกษานิเทศก 
สามารถนิเทศการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารไดเหมาะสม 
3. ครูมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
และเสริมสรางการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาตางประเทศของผูเรียน 

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

6 โครงการสงเสริมนิสัยรักการ
อาน 

1. รอยละของนักเรียนลําดับเหตุการณ
และคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
2. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กเยาวชน
ตลอดจนประชาชนท่ัวไปมีนิสัยรักการ
อานมากข้ึน 

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

7 โครงการฟุตบอลนักเรียนรุน
อายุ 18 ป ชิงชนะเลิศ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ประจาํป  2565  
“มัธยมศึกษา สพม.รอ 
ลีกคัพ  2022” 

1. เพ่ือสรางโอกาสแกเยาวชนในทองถ่ิน
ใหไดรับการฝกทักษะกีฬาฟุตบอล 
2. เพ่ือศึกษาและพัฒนาเทคนิคการ
ฝกซอมนักกีฬาท่ีตองเลนเปนทีมใหมี
ทักษะและความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพของนักกีฬา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สงเสริมการ
จัดการศึกษา 



52 

กลยุทธท่ี3 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการทางการ ศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงเสมอภาค และเทาเทียมกัน  

เปาประสงคท่ี3 ประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ เสมอภาค และเทาเทียมกัน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ
งบประมาณตามปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการสงเสริมและสราง
โอกาสทางการศึกษา 

1. รอยละของโรงเรียนในสังกัดมีแผนการ
รับนักเรียน 
2. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาค
บังคับไดรับโอกาสใน การศึกษาตอ
เพ่ิมข้ึน 
3. ระดับความสําเร็จของสถานศึกษาท่ี
จัดระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

2 โครงการสรางความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

1. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับ
โอกาสในการเขารับการศึกษา ภาคบังคับ
เพ่ิมข้ึน 
2. ประชากรในเขตพ้ืนท่ีบริการไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม 
ท่ัวถึง 

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

3 โครงการลดความเหลื่อมล้ํา
ดวยการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสม 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
2. อัตราการออกกลางคันของผูเรียน
ลดลง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
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กลยุทธท่ี4 พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนไดเต็มศักยภาพ  
เปาประสงคท่ี 4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพและการรายงานผลอยางเปนระบบใชงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ
งบประมาณตามปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคกรดวย
การพัฒนาสมรรถนะ 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ี
ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
3. จํานวนครูท่ีมีคุณสมบัติและ
สมรรถนะตามมาตรฐานตําแหนง เพ่ือ
การพัฒนาและเตรียมเขาสูการเปนครู
แกนนํา และครูมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 

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

ทางการศึกษา

2 โครงการการพัฒนา
สมรรถนะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสาย
งานการสอน 

1. มีระบบการพัฒนาขาราชการครู และ
ผลิตครูใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
และเทคนิคการสอน 
2. รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขารับการพัฒนาผานสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
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3 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เปนตนแบบในการยกยอง 
เชิดชูเกียรติ 

1. รอยละของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานเชิง
ประจักษตามเกณฑไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ 
2. ระดับคุณภาพของการนําเสนอขอมูล
รองรอยหลักฐานเชิงประจักษสะทอน 
ถึงกระบวนงานและผลลัพธตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามรายการ
ประเมินครบถวน เปนจริง และเชื่อถือได 

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

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดาน
ภาษาอังกฤษ(English 
Literacy)ดานภาษาจีน
(Chinese Literacy)ดาน
เทคโนโลย(ีDigital Literacy)
ผานศูนย HCEC 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21  
2. รอยละของสถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือการพัฒนาอยางเปน
องครวมทุกแพลตฟอรม 

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

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานระยะ 5 ป 

-รอยละของโรงเรียนในสังกัด มีกรอบ
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการดําเนินภารกิจบริหารจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธเปนรูปธรรม และ
เปนระบบ 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 นโยบายและ
แผน
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กลยุทธท่ี5 การศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมาย เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปาประสงคท่ี5 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ
งบประมาณตามปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา 
“สืบสานศาสตรพระราชาสู
การพัฒนาท่ียั่งยืน” ตาม
เปาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs)  

1. รอยละ 80 สถานศึกษา มีการ
บูรณาการ“ศาสตร พระราชา” มาใชใน
การจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
2. รอยละ 80 ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

2 โครงการอ่ิมทอง สมองใส ใส
ใจ วิถีพอเพียง 

-เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร
เชาท่ีมีคุณคาทางอาหารครบ 5 หมู และ
มีพัฒนาการสมวัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สงเสริมการ
จัดการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมโรงเรียน
เปนชุมชนแหงการเรียนรู 
(School as 
LearningCommunity) 
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุนใหม 

-รอยละของการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผูที่เก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

4 โครงการการพัฒนาจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดลอมดวย
การดําเนินกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการ

- รอยละของหนวยงานทุกระดับจัด
กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลัก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สงเสริมการ
จัดการศึกษา 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- รอยละของหนวยงานทุกระดับมี
หลักสูตร กระบวนการเรียนรูการสราง
เสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
- รอยละของหนวยงาน 
ทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาค
สวนตาง ๆ ในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
นอย 1 เครือขายข้ึนไป 

5 โครงการโรงเรยีนสีเขียว 1. จํานวนสถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนสีเขียวและหองเรียนสีเขียว
เพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนสถานศึกษา/สถาบนัการศึกษา
ท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สงเสริมการ
จัดการศึกษา 
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กลยุทธท่ี6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู 
Thailand 4.0 

เปาประสงคท่ี 6. พัฒนาครู ผูเรียน ใหไดรับการพัฒนาตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
ตามสมรรถนะ ความตองการและความถนัดของผูเรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ
งบประมาณตามปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ
2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการสงเสริมการเรียนรู
ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบ
อัจฉริยะในสถานศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ 

-รอยละของสถานศึกษาไดรับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัด
การศึกษา 

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

2 โครงการเสริมสรางระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพท่ีใชสถานศึกษาเปน
ฐาน 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
2. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีความพึง
พอใจตอระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. รอยละของโรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
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สวนที่ 5 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา  9(3) 
และมาตรา 14 กําหนดใหตองมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดข้ึนรวมท้ังจัดทํารายงานประจําป เพ่ือเปดเผยและแสดงขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากร ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตาม
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทํา 
เปนแผนสี่ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา 13 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน5ป  (พ.ศ.  2565-
2569) เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดและ
สถานศึกษาในสังกัดภายในระยะเวลา 5 ป คือ ระหวาง พ.ศ. 2565 - 2569 ในการดําเนินงานตามกรอบทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) นอกจากจะดําเนินงานภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได 
เพ่ือบังเกิดผลอันพึงประสงคตอการพัฒนาการศึกษา อยางเปนรูปธรรม ควรจะตองสรางเครือขายเชื่อมโยงในการ
พัฒนาระหวางสถานศึกษาท้ังในสังกัด และนอกสังกัดในเขตบริการ ทองถ่ิน ชุมชน เพ่ือนําแผนสูการปฏิบัติ ใหเปนไป
ตามกรอบทิศทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว นอกจากนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธให สถานศึกษา บุคลากรในสังกัดรับทราบ และสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนอยาง
ถูกตองชัดเจน ตรงกัน และสรางกลไกในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใหมี
ประสิทธิภาพ ควบคูกับกลไก การสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบทิศทางท่ีกําหนดไว 

ในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5ป (พ.ศ.2565-2569) สูการปฏิบัติ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้  

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัต ิ 
1. สรางความเขาใจระหวางกลุมงานตางๆ ท่ีจะตองจัดทําโครงการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระยะ 5ป (พ.ศ.2565-2569) กับแผนปฏิบัติการประจําป 
2. สรางแนวทางการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือใหการนําแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยดําเนินการ 
- ติดตามความกาวหนาประจําปเปนการติดตามความกาวหนาของโครงการกรณีท่ีเปนโครงการตอเนื่อง 

เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
- การประเมินผลระยะครึ่งป เปนการประเมินผลในชวงกลางป เพ่ือทบทวนผลความกาวหนา ปญหา 

อุปสรรค รวมท้ังทบทวนกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหมีความเหมาะสม 
- การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ เปนการประมวลผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตลอดชวงเวลา 1 ป 
ท่ีผานมา 
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3. สรางระบบการสื่อสารท่ีหลากหลายใหรับรูทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนน
การดําเนินงาน ตัวชี้วัดและเปาหมายการใหบริการ ใหหนวยงาน บุคลากรทุกระดับไดรับรู และเขาใจตรงกัน 

4. จัดระบบโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติงานท้ังเจาภาพหลัก
เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสูสาธารณะ โดยการจัดทํารายงานประจําปเพ่ือเปดเผยและ

แสดงใหเห็นถึงสารสนเทศเก่ียวกับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเชื่อมโยงสูแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

เปาหมายการนําแผนสูการปฏิบัต ิ 
เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5ป (พ.ศ.2565-2569) การพัฒนาการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว คือ  
1. นักเรียนเปนคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
2. นักเรียนเปนคนเกง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต
3. นักเรียนไดเขาเรียนในระบบทวิศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตบริการสาธารณะ
7. สถานศึกษามีความเขมแข็ง มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ
8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ดมีการบริหารจัดการไดมาตรฐาน
9. องคกร คณะบุคคล และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ ปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลถึงการแปลงกลยุทธ 

สูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ ไดแก 
1. ผูนําองคกรใหความสําคัญในการใชแผนเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางเขมแข็ง

การตรวจติดตามอยางเขมขน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธการดําเนินงานทุกป 
2. บุคลากรทุกคนท้ังองคกร ดําเนินงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ
3. มีการสื่อสารและถายทอดกลยุทธ ใหบุคลากรท้ังองคกรดวยชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน 
4. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการขับเคลื่อนกลยุทธ ความเชื่อมโยงสูการปฏิบัติ ระหวาง

กลยุทธกับโครงการและงบประมาณ 
5. สรางวัฒนธรรมองคกร และกระบวนการทํางานและกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพบริบท
6. มีการมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อน เชื่อมโยงสูการปฏิบัติอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาท่ี  

และสรางระบบการจูงใจท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ 
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การกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 สําหรับกรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ และความสําเร็จของ แผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5ป (พ.ศ.2565-2569) มีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ การประเมิน 
เชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณ และการตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมิน  
ท้ังระหวางโครงการและเม่ือเสร็จสิ้นโครงการภายใตการบูรณาการอยางเปนเอกภาพ
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ภาคผนวก 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ที่  349/2564 

เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

----------------------------- 
ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2565 – 2569)  เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด และเปนแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ดังน้ี 

คณะท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

1. นายอดุลยศักดิ์  บญุอเนก                          ผอ.สพม.รอยเอ็ด ท่ีปรึกษา 

2. นายธนา  โดงพิมายรอง                            รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด ท่ีปรึกษา 

3. นายยอดรัก  บุรวัฒนรอง                           รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด ท่ีปรึกษา 

4. นายวงศกร ประกอบนันท รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด ท่ีปรึกษา 

คณะทํางาน ประกอบดวย 

1. นายวงศกร ประกอบนันท รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด      ประธานคณะทํางาน 

2. นายธนา  โดงพิมาย รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายยอดรัก  บุรวัฒน   รอง ผอ.สพม.รอยเอ็ด      รองประธานคณะทํางาน 

4. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด รองประธานคณะทํางาน

5. นายธีระศักดิ์  อินทรชาติ คณะกรรมการ กตปน.  คณะทํางาน

6. ดร.สมชาติ  สุกใส คณะกรรมการ กตปน.  คณะทํางาน

7. รศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม คณะกรรมการ กตปน.  คณะทํางาน

8. นาย ศิริ   ธนะมูล ประธานสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา คณะทํางาน  

9. นายเทิดทูน  สุจารี  ประธานสหวิทยาเขตสาเกตนคร คณะทํางาน

10. นายจักรวาล  เจริญทอง ประธานสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม      คณะทํางาน 

11. นายบุญภพ  จันทมัตตุการ ประธานสหวิทยาเขตทุงกุลาทอง         คณะทํางาน 

12. นายอนุสรณ ทาสระคู             ประธานสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย   คณะทํางาน 

13. นายไพฑูรย   มนตรี    ประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง             คณะทํางาน 

14. นายเพ่ิม  นากอนทอง           ประธานสหวิทยาเขตพัฒนวิทย คณะทํางาน

/15.นายลิมชัย....
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15. นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์       ผูอํานวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะทํางาน

16. นายวิคิด  ทินบุตร          ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม  คณะทํางาน 

17. นายภูวนาท  คําพนัย        ผูอํานวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะทํางาน 

18. วาที่รอยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็ด        คณะทํางาน

19. นายนพรัตน มูลศรีแกว     ผูอํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน               คณะทํางาน 

20. นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง     ผูอํานวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา            คณะทํางาน 

21. นายชวลิต  ไชยฮะนิจ     ผูอํานวยการโรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา  คณะทํางาน 

22.นายสุพรรณ  พรรณเกตุ     ผูอํานวยการโรงเรียนดูนอยประชาสรรค            คณะทํางาน 

23. นายเกรียงไกร  ปองศรี     ผูอํานวยการโรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม               คณะทํางาน 

24. นางรุงนภา  มาศจันทร     ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําใสวรวิทย          คณะทํางาน

25. นางศุภวรรณ  อดกลั้น     ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล     คณะทํางาน 

26. นายพรมมา  พันธภิบาล    ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ            คณะทํางาน 

27. นางสาวธาริณี มลารวม     ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                             คณะทํางาน

28. นางปทมพร  อารีเอ้ือ       ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน คณะทํางาน
29. นายอุพิษ  เหมือนทอง     ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา        คณะทํางาน

30. นางรุงโรจน  วิสูงเร          ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย คณะทํางาน 

31. นายจํานงค  รมเย็น     ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี    คณะทํางาน 

32. นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ  คณะทํางาน

33. นางมธุวลี  จันโทมุข  ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      คณะทํางาน 

34. นางสายยนต จอยนุแสง         ศึกษานิเทศก              คณะทํางาน   

35. นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี   ศึกษานิเทศก             คณะทํางาน 

36. นางสาวสาธกา  ตาลชัย         ศึกษานิเทศก               คณะทํางาน 

37. นางสาวยวุดี  ไชยนิจ         ศึกษานิเทศก                     คณะทํางาน 

38. นางศิริลักษณ  บุรวัฒน         ศึกษานิเทศก    

39. นางพิศมัย  หาญอาษา         ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน    

                 คณะทํางาน                                        

เลขานุการคณะทํางาน 

40. นายปฐมชัย  เปรมปรีดิ์       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

41. นายสุรชาติ  ลาภอาษา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

42. นางศศิวิมล  เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ            ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

43. นางนิสารัตน ปุณยาทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ         ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

44. นางลักขนา  คณาศรี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

/อํานาจหนาท่ี......
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อํานาจหนาท่ี ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. วิเคราะหสภาพแวดลอมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม

เปาประสงค ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคตัวชี้วัด เปาหมายกลยุทธ 

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 12  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ใหคณะทํางานท่ีไดรับการ

แตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  3   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 
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