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ค าน า 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด  ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2566 – 2570 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และขับเคลื่อนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด  และสถำนศึกษำในสังกัดตำมเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้  โดยมีสำระส ำคัญของแผนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงกำร และ
วงเงินงบประมำณ ซึ่งได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของนโยบำย สภำพแวดล้อมขององค์กร  
กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด และควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด จึงขอขอบคุณคณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ร่วมมือ จัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ฉบับนี้ ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน สถำนศึกษำ สำมำรถใช้เป็นกรอบ แนวทำง ในกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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ส่วนที ่1  
สภาพการจัดการศึกษา 

สภาพทั่วไป 

 ที่ตั้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด  (The Secondary Educational Service Area 

Office Roi Et) ตั้งอยู่เลขท่ี 46 ถนนเทวำภิบำล ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่ำงจำก
ศำลำกลำงจังหวัดร้อยเอ็ด ประมำณ 800 เมตร และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ระยะทำง 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ในควำมรับผิดชอบ 8,299.46 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 5,187,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.1  ของภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จัดเป็นล ำดับที่ 10 ของภำค และล ำดับที่ 23 ของประเทศ ภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่รำบสูง ระหว่ำง
ละติจูดที่ 15 องศำ 24 ลิปดำเหนือ ถึง 16 องศำ 19 ลิปดำเหนือ  และลองติจูดที่ 103 องศำ 16 ลิปดำตะวันออก 
ถึง 104 องศำ 21 ลิปดำตะวันออก  

 อาณาเขต 
      จังหวัดร้อยเอ็ด มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดมุกดำหำร  จังหวัดกำฬสินธุ์   
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดมหำสำรคำม 
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 การปกครองและประชากร 
จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งกำรปกครองออกเป็น 20 อ ำเภอ 193 ต ำบล (รวมต ำบลในเมือง) 2,446 หมู่บ้ำน  

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 203 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 เทศบำลเมือง 72 เทศบำลต ำบล 1 องค์กำร 
บริหำรส่วนจังหวัด และ 129  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 1,298,640 คน  แยกเป็น  
ชำย 644,218 คน หญิง  654,422 คน (ที่มำ : สถิติกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.2563)  

 การคมนาคม : สำมำรถเดินทำงได้ 2 ทำง ได้แก่ 
- ทำงรถยนต์ ทำงท่ีสะดวกและสั้นที่สุด คือใช้เส้นทำงถนนพหลโยธินเข้ำสู่สระบุรี และเลี้ยวขวำเข้ำสู่ 

ถนนมิตรภำพ ผ่ำนนครรำชสีมำ เมืองพล บ้ำนไผ่ แล้วเลี้ยวขวำเข้ำสู่ถนนแจ้งสนิท ผ่ำนมหำสำรคำม เข้ำสู่ร้อยเอ็ด 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง และสำมำรถเดินทำงต่อไปยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวและ
เวียดนำม โดยใช้เส้นทำงผ่ำนไปจังหวัดมุกดำหำรและอุบลรำชธำนี 

- ทำงอำกำศ มีท่ำอำกำศยำน 1 แห่ง คือ ท่ำอำกำศยำนร้อยเอ็ด อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 13  
กิโลเมตร เป็นท่ำอำกำศยำนในสังกัดกรมกำรบินพลเรือน มีเที่ยวบินระหว่ำงกรุงเทพฯ ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด โดย
สำยกำรบินแอร์เอเชีย วันละ 4 เที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง    

- กำรคมนำคม เชื่อมต่อระหว่ำงอ ำเภอภำยในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีทำงหลวงจังหวัด เชื่อมกับทุก 
อ ำเภอ มีรถโดยสำรประจ ำทำงไปยังอ ำเภอต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวก ระยะทำงระหว่ำงอ ำเภอถึงที่ตั้งส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ดังนี้ 

อ ำเภอเมือง  ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 0.5  กิโลเมตร  
อ ำเภอจังหำร   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 10  กิโลเมตร 
อ ำเภอธวัชบุรี   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 12  กิโลเมตร 
อ ำเภอเชียงขวัญ   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 18  กิโลเมตร 
อ ำเภอศรีสมเด็จ   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 25  กิโลเมตร 
อ ำเภอทุ่งเขำหลวง ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 26  กิโลเมตร 
อ ำเภอจตุรพักตร์พิมำน  ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 26  กิโลเมตร 
อ ำเภอเมืองสรวง  ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 26  กิโลเมตร 
อ ำเภอเสลภูมิ   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 34  กิโลเมตร 
อ ำเภออำจสำมำรถ  ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 34  กิโลเมตร 
อ ำเภอโพนทอง   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 47  กิโลเมตร 
อ ำเภอเกษตรวิสัย  ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 47  กิโลเมตร 
อ ำเภอสุวรรณภูมิ  ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 52  กิโลเมตร 
อ ำเภอโพธิ์ชัย   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 58  กิโลเมตร 
อ ำเภอพนมไพร   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 64  กิโลเมตร 
อ ำเภอหนองพอก  ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 73  กิโลเมตร 
อ ำเภอเมยวดี   ถึงท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ระยะทำง 73  กิโลเมตร 

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

 ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณตอนกลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป 

เป็นที่รำบสูง สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงประมำณ 120-160 เมตร มีภูเขำทำงตอนเหนือ ซึ่งติดต่อจำกเทือกเขำ
ภูพำน บริเวณตอนกลำงของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่รำบลูกคลื่น บริเวณตอนล่ำงมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำ
มูลและสำขำ  ได้แก่ล ำน้ ำชี ล ำน้ ำพลับพลำ ล ำน้ ำเตำ เป็นต้น บริเวณท่ีรำบต่ ำ อันกว้ำงขวำง เรียกว่ำทุ่งกุลำร้องไห้ 
มีพ้ืนที่ประมำณ 886,807 ไร่ มีลักษณะเป็นที่รำบแอ่งกระทะ (ที่มำ : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด) 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สภำพ

ภูมิอำกำศอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 1,196.8 ลูกบำศก์มิลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือนมิถุนำยน
ถึงกันยำยน อำกำศร้อนแห้งแล้งในเดือนกุมภำพันธ์ถึงเมษำยน 

 สภาพเศรษฐกิจ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ท ำกำรเกษตรโดยเฉพำะกำรท ำนำ ที่มีทั้งนำปีและนำปรัง และกำรปลูกพืชไร่ 

ได้แก่ มันส ำปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง ต้นกก งำด ำ ยำสูบพันธุ์เตอร์กิส แตงโมเนื้อ และข้ำวโพด ซึ่งมีมูลค่ำกำรเกษตร 
ปศุสัตว์ ป่ำไม้ 4,591 ล้ำนบำท มีมูลค่ำกำรประมง 61 ล้ำนบำท และรำยได้เฉลี่ย 243,709 บำท ต่อครัวเรือนต่อปี 
รำยได้บุคคลเฉลี่ย 73,020 บำทต่อปี 

 ประชากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 76 คน แยกเป็น ชำย 24 คน หญิง 52 คน  

 เขตพื้นที่บริการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับมัธยมศึกษำ 
ครอบคลุม 20 อ ำเภอ 193 ต ำบล 2,446 หมู่บ้ำน มีสถำนศึกษำ จ ำนวน 60 โรงเรียน แยกเป็น   

- โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 จ ำนวน 59 โรงเรียน 
- โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 จ ำนวน 1 โรงเรียน 

อ านาจหน้าที่ 
ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และพระรำช 

บัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2565 ก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ นั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรก ำหนดให้มีขึ้นตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำดังกล่ำว โดยอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 34 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546  กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวง ศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89


7 

 
 

รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553 โดยก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553 ดังนี้  
 1. จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง 
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำน สถำนศึกษำรับทรำบ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำน ดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ          
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำมัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 5. ศึกษำวิเครำะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 6. ประสำนระดมทรัพยำกรต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนภำรกิจและกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำนส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำนส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมอบหมำย 

โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้  

1. กลุ่มอ ำนวยกำร    8. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน   10.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    
5. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
6. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
7. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการติดตาม  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษา 
60 โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
1. ข้อมูลสถานศึกษา  

1.1 รายช่ือโรงเรียนในสังกัด แยกตามอ าเภอ  
1. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. โรงเรียนขัติยะวงษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. โรงเรียนสตรีศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
5. โรงเรียนสตรีศึกษำ 2  อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
6. โรงเรียนธวัชบุรวีิทยำคม อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. โรงเรียนธงธำน ี อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
8. โรงเรียนศรีธวัชวิทยำลัย อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
9. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยำคม      อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
10. โรงเรียนจตุรพักตรพิมำนรัชดำภิเษก อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด 
11. โรงเรียนโคกล่ำมพิทยำคม อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด 
12. โรงเรียนดู่น้อยประชำสรรค์ อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด 
13 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยำคม อ ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
14. โรงเรียนพลับพลำวิทยำคม อ ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
15. โรงเรียนเทอดไทยวิทยำคม อ ำเภอทุ่งเขำหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
16. โรงเรียนจังหำรฐิตวิริยำประชำสรรค์ อ ำเภอจังหำร จังหวัดร้อยเอ็ด 
17. โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร     อ ำเภอจังหำร จังหวัดร้อยเอ็ด 
18. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
19. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนำวิทยำ อ ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
20. โรงเรียนเสลภูมิพิทยำคม อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
21. โรงเรียนเสลภูม ิ    อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
22. โรงเรียนขวำววิทยำคำร    อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
23. โรงเรียนท่ำม่วงวิทยำคม    อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
24. โรงเรียนวังหลวงวิทยำคม   อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
25. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยำคำร        อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
26. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยำ         อ ำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
27. โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่ำงวิทยำ        อ ำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
28. โรงเรียนม่วงมิตรวิทยำคม   อ ำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
29. โรงเรียนโพนทองพัฒนำวิทยำ  อ ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
30. โรงเรียนโพนทองวิทยำยน อ ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
31. โรงเรียนค ำนำดีพิทยำคม   อ ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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32. โรงเรียนหนองพอกวิทยำลัย     อ ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
33. โรงเรียนผำน้ ำทิพย์วิทยำ  อ ำเภอหนองพอก   จังหวัดร้อยเอ็ด 
34. โรงเรียนโพธิ์แก้วประชำสรรค์ อ ำเภอหนองพอก   จังหวัดร้อยเอ็ด 
35. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   อ ำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
36. โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ อ ำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
37. โรงเรียนเมยวดีพิทยำคม   อ ำเภอเมยวดี   จังหวัดร้อยเอ็ด 
38. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล    อ ำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
39. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย         อ ำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
40. โรงเรียนช้ำงเผือกวิทยำคม    อ ำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
41. โรงเรียนหินกองวิทยำคำร    อ ำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
42. โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลำไชย อ ำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
43. โรงเรียนหัวโทนวิทยำ อ ำเภอสวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
44. โรงเรียนทรำยทองวิทยำ    อ ำเภอโพนทรำย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
45. โรงเรียนสำมขำท่ำหำดยำววิทยำ อ ำเภอโพนทรำย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
46. โรงเรียนจันทรุเบกษำอนุสรณ์     อ ำเภอเกษตรวิสัย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
47. โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   อ ำเภอเกษตรวิสัย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
48. โรงเรียนเหล่ำหลวงประชำนุสรณ์  อ ำเภอเกษตรวิสัย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
49. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยำคำร       อ ำเภอเกษตรวิสัย     จังหวัดร้อยเอ็ด 
50. โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยำคม     อ ำเภอปทุมรัตต์     จังหวัดร้อยเอ็ด 
51. โรงเรียนโพนสูงประชำสรรค์     อ ำเภอปทุมรัตต์     จังหวัดร้อยเอ็ด 
52. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยำ อ ำเภอเมืองสรวง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
53. โรงเรียนสูงยำงวิทยำประชำสรรค์      อ ำเภอเมืองสรวง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
54. โรงเรียนอำจสำมำรถวิทยำ         อ ำเภออำจสำมำรถ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
55. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พำณิชย์ อนสุรณ”์     อ ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
56. โรงเรียนหนองหมื่นถ่ำนวิทยำ     อ ำเภออำจสำมำรถ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
57. โรงเรียนพนมไพรวิทยำคำร อ ำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด 
58. โรงเรียนน้ ำใสวรวิทย์ อ ำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด 
59. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์    อ ำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด 
60. โรงเรียนดูกอ่ึงประชำสำมัคคี อ ำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  
- ขนำดเล็ก (1 - 499 คน) จ ำนวน 37 แห่ง 
- ขนำดกลำง (500 – 1,499 คน) จ ำนวน 13 แห่ง 
- ขนำดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน) จ ำนวน 5 แห่ง 
- ขนำดใหญ่พิเศษ (2,500 คน ขึ้นไป) จ ำนวน 5 แห่ง 
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1.3 จ าแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 7 สหวิทยาเขต  

1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา   ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย 1.2 โรงเรียนขัติยะวงษำ 1.3 โรงเรียนธวัชบุรวีิทยำคม 
1.4 โรงเรียนธงธำน ี 1.5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยำลัย 1.6 โรงเรียนโคกล่ำมพิทยำคม 
1.7 โรงเรียนดู่น้อยประชำสรรค์ 1.8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยำคม 1.9 โรงเรียนพลับพลำวิทยำคม 
1.10 โรงเรียนเทอดไทยวิทยำคม     

2. สหวิทยาเขตสาเกตนคร   ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนสตรีศึกษำ 1.2 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยำคม 1.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมำนรัชดำภิเษก 
1.4 โรงเรียนสตรีศึกษำ 2 1.5 โรงเรียนม่วงลำดวิทยำคำร 1.6 โรงเรียนจังหำรฐิตวิริยำประชำสรรค์ 
1.7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนำวิทยำ 1.8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด 
1.9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

3. สหวิทยาเขตศิลาทอง  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยำคม 1.2 โรงเรียนเสลภูม ิ    1.3 โรงเรียนขวำววิทยำคำร 
1.4 โรงเรียนท่ำม่วงวิทยำคม 1.5 โรงเรียนวังหลวงวิทยำคม 1.6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยำคำร 
1.7 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยำ 1.8 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่ำงวิทยำ 1.9 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยำคม 

4. สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนโพนทองพัฒนำวิทยำ  1.2 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1.3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
1.4 โรงเรียนหนองพอกวิทยำลัย 1.5 โรงเรียนผำน้ ำทิพย์วิทยำ 1.6 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชำสรรค์ 
1.7 โรงเรียนค ำนำดีพิทยำคม 1.8 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   1.9 โรงเรียนเมยวดีพิทยำคม   

5. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล 1.2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย 1.3 โรงเรียนช้ำงเผือกวิทยำคม 
1.4 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลำไชย 1.5 โรงเรียนหินกองวิทยำคำร 1.6 โรงเรียนหัวโทนวิทยำ 
1.7 โรงเรียนสำมขำท่ำหำดยำววิทยำ 1.8 โรงเรียนทรำยทองวิทยำ      

6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนจันทรุเบกษำอนุสรณ์     1.2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยำคม     1.3 โรงเรียนเหล่ำหลวงประชำนุสรณ์ 
1.4 โรงเรียนกู่กำสิงห์ประชำสรรค์   1.5 โรงเรียนโพนสูงประชำสรรค์     1.6 โรงเรียนสูงยำงวิทยำประชำสรรค์ 
1.7 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยำคำร 1.8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยำ   

7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์  ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนพนมไพรวิทยำคำร 1.2 โรงเรียนอำจสำมำรถวิทยำ 1.3 โรงเรียนหนองหมื่นถ่ำนวิทยำ 
1.4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1.5 โรงเรียนน้ ำใสวรวิทย์ 1.6 โรงเรียนดูกอ่ึงประชำสำมัคคี 
1.7 โรงเรียนโพนเมืองประชำรัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พำณิชย์ อนุสรณ์”       
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2. ข้อมูลนักเรียน   
ตารางท่ี 1 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 3,723 4,119 7,842 241 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 3,629 3,928 7,557 233 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 3,506 4,108 7,614 238 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 10,858 12,155 23,013 712 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 2,942 4,086 7,028 224 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 2,873 4,015 6,888 219 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 2,622 3,856 6,478 219 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,437 11,957 20,394 662 

รวมทั้งสิ้น 19,295 24,112 43,407 1,374 
          ข้อมูลประมวล จำกระบบ รำยงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล Data Management Center ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565 

แผนภูมิที่ 2 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 

 
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศกึษำ 10 มิถุนำยน 2565   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
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3. ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด  
                    สายผู้บริหาร 

     กลุ่มงาน                        
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผอ. สพม.รอ 1  -  1 
รองผอ.สพม.รอ 3  - 3 
กลุ่มอ ำนวยกำร 1 4 5 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 7 8 
กลุ่มนโยบำยและแผน 2 5 7 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - 7 7 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินสินทรัพย์ 1 6 7 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 2 12 14 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - 2 2 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 1 - 1 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 1 1 2 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 1 2 
พนักงำนรำชกำร 1 4 5 
ลูกจ้ำงประจ ำ 2 1 3 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 3 1 4 

รวม 20 51 71 
                                                                          ข้อมูลจำก : กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565   

ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลำกรในสถำนศึกษำ  
สายงาน ชาย หญิง จ านวน (คน) 

- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 42 7 49 
- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 37 12 49 
- ครูผู้สอน 757 1,514 2,271 
- พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน 42 43 85 
- ลูกจ้ำงประจ ำ 50 1 51 

    - ลูกจ้ำงชั่วครำว 211 182 393 
รวม   2,898 

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศกึษำ 10 มิถุนำยน 2565   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
 



14 

 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนำให้นักเรียนทุกคน

บรรลุถึงศักยภำพสูงสุดในตน มีควำมรู้  และทักษะกำรอ่ำนเขียน และคิดค ำนวณท่ีเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญใน
กำรเรียนรู้ และกำรด ำรงชีวิตในอนำคตและได้ประเมินผลสมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ของนักเรียนในสังกัด ระดับชั้น
มัธยมศึกษำ ปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6  โดยใช้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน  (Ordinary 
National Educational Test : O-NET)  

ตำรำงแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้น ม.3 (O-NET) 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

ผลกำรประเมินตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ปีที่ผ่ำนมำ ปี 2563 ปีปัจจุบัน ปี 2564 ผลต่ำง +/- 

รำยกำรที่ 1 ภำษำไทย 55.28 54.50 - 1.32 
รำยกำรที่ 2 คณิตศำสตร์ 27.09 26.64 - 0.45 
รำยกำรที่ 3 วิทยำศำสตร์ 30.64 32.90 + 2.26 
รำยกำรที่ 4 ภำษำอังกฤษ 34.74 32.10 - 2.64 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564) 
ตำรำงแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้น ม.6 (O-NET) 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 
ผลกำรประเมินตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 

ปีที่ผ่ำนมำ ปี 2563 ปีปัจจุบัน ปี 2564 ผลต่ำง +/- 
รำยกำรที่ 1 ภำษำไทย 41.80 45.61 + 3.81 
รำยกำรที่ 2 คณิตศำสตร์ 23.65 19.93 - 3.72 
รำยกำรที่ 3 วิทยำศำสตร์ 30.86 27.90 - 2.96 
รำยกำรที่ 4 สังคมศึกษำ 35.17 36.16 + 0.99 
รำยกำรที่ 5 ภำษำอังกฤษ 26.22 23.81 - 2.41 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564) 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
จำกผลกำรประเมินแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ที่ผ่ำนมำ และกำรสรุปสถำนภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร 
แผนงำนที่ส ำคัญในอนำคต นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงสำมำรถน ำมำใช้สรุปวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม ทั้งในส่วนของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคที่ส ำคัญ เพ่ือจัดท ำกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ในอนำคตระยะ 5 ปี ข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ดังนี้ 
1) จุดแข็ง (Strengths: S)  

(1) ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงผู้ที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  

(2) ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำเพ่ิมขึ้นจำกโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
อนุบำลจนถึงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  

(3) คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในทุกพ้ืนที่ มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง ด้วยวิธีและ
ช่องทำงที่หลำกหลำยมำกข้ึน เช่น พัฒนำด้วยรูปแบบ  Online  

(4) มีกำรปรับหลักเกณฑ์เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่ง และผู้ที่จบกำรศึกษำในสำขำวิชำที่ขำดแคลน สำมำรถ
เข้ำมำประกอบวิชำชีพครูได้  

(5) มีสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภท ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึงกระจำยอยู่ในทุกพ้ืนที่ 

(6) มีกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกลเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
เช่น ระบบ DLIT , Online  

(7) มีเครือข่ำยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
(8) มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีจำนวนมำกและหลำกหลำย  
(9) มีสถำบันกำรศึกษำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำรสนองต่อ

ควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
2) จุดอ่อน (Weakness: W)  

(1) ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (O-NET) ในเกือบทุกวิชำ โดยเฉพำะ
ในวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ 50  

(2) ผู้เรียนส่วนมำกขำดทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์กำรใช้เหตุผลและกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(3) วิธีกำรวัดและประเมินผลทั้งหลักสูตร และผู้เรียน ยังไม่สำมำรถสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนในด้ำน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
(4) กำรบรรจุครูผู้สอนสอนไม่ตรงวุฒิ ครูไม่ครบชั้น และขำดครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน  
(5) ครูมีภำระงำนนอกเหนือจำกกำรสอนมำกเกินไป  
(6) ผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีปัญหำกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  
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(7) กำรวำงแผนพัฒนำอัตรำกำลังไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพที่เป็นจริง 
(8) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคนำ (covid – 19)   

3) โอกาส (Opportunities: O)  
(1) หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำมำกข้ึน  
(2) มีโอกำสพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรมท ำให้ผู้เรียนมีโอกำสในกำรฝึก

ประสบกำรณ์และกำรประกอบอำชีพ มีศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
(3) มีกฎหมำยรองรับกำรจัดกำรศึกษำที่ให้โอกำสทำงกำรศึกษำกับประชำกรวัยเรียนทุกกลุ่ม  
(4) นโยบำยมีควำมชัดเจนสำมำรถปฏิบัติได้  
(5) กำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจอำเซียนส่งผลต่อโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีพของผู้เรียนมำกขึ้น  
(6) มีสถำบันทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชนครอบคลุมทุกระดับอย่ำงทั่วถึง  
(7) มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้หลำยช่องทำง  
(8) มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน  

4) อุปสรรค (Threat: T)  
(1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีผลต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ  
(2) นโยบำยกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง  
(3) ปัญหำสังคม อบำยมุข ยำเสพติด  
(4) สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และปัญหำสังคมมีควำมอ่อนแอโดยเฉพำะ

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม กำรใช้ควำมรุนแรง ท ำให้เด็กเยำวชนที่มีทัศนคติ ค่ำนิยม และพฤติกรรมเสี่ยงและไม่
เหมำะสมมำกขึ้น  

(5) ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน จึงเกิดกำรอพยพย้ำยถิ่นหรือเคลื่อนย้ำยแรงงำนของผู้ปกครอง  
ท ำให้เด็กนักเรียนบำงส่วนออกกลำงคัน  

(6) ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอำเซียนส่งผลต่อตลำดแรงงำน  
(7) อัตรำกำรเกิดของประชำกรที่ลดลงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยน ำเข้ำสู่ระบบ

กำรศึกษำ ท ำให้สถำนศึกษำบำงแห่งมีจ ำนวนนักเรียนลดลง/ไม่มีผู้เรียน 
(8) ผู้ปกครองมีทัศนคติค่ำนิยมให้บุตรหลำนเรียนสำยสำมัญมำกกว่ำสำยอำชีวะ ซึ่งตรงข้ำมกับทิศทำง 

กำรพัฒนำประเทศ ส่งผลให้กำรวำงแผนผลิตก ำลังคนของกระทรวงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
(9) ผลของกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ (covid – 19) อย่ำงต่อเนื่องท ำให้มีผลกระทบต่อกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

การศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ใช้กรอบ    
ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย  

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

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

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

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

สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก C-PEEST 

ปัจจัยภายนอก 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

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

สรุปปัจจัยภายนอก +2.08 -1.84  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.24  

จำกตำรำง สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด เมื่อพิจำรณำปัจจัย
ภำยนอกโดยภำพรวมและทุกด้ำนแล้ว พบว่ำ ปัจจัยภำยนอกมีโอกำส (+) มำกกว่ำ อุปสรรค (-) ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ + 0.24 ซึ่งในกำรก ำหนดกลยุทธ์ทางการศึกษาของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
ควรก าหนดในเชิงรุก (Aggressive –Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ ฉกฉวยโอกาส
ต่างๆ  ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่เพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำต่อไป ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำค่ำคะแนนของโอกำส
และอุปสรรค พบว่ำ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนโอกำส (Opportunities) มีค่ำคะแนนเฉลี่ยจำกมติคณะท ำงำน 
+2.08 และปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนอุปสรรค (Threats) มีค่ำคะแนนเฉลี่ยจำกมติคณะท ำงำน -1.84   
ดังนั้น จึงต้องด ำเนินกำรในเชิงรุก ให้ประสบควำมส ำเร็จทุกปัจจัย ในด้ำนต่ำงๆ เรียงตำมล ำดับ ดังนี้  
ด้ำนนโยบำย (P) 0.07 ด้ำนสภำพแวดล้อม (E2) 0.06 ด้ำนสภำวะทำงเศรษฐกิจ (E1) 0.05 ด้ำนเทคโนโลยี (T) 
0.03 ด้ำนสภำพสังคมควำมเชื่อ วัฒนธรรม (S) 0.02 และด้ำนลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร (C) 0.01 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 7S 

ปัจจัยภายใน 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

ด้ำนค่ำนิยมร่วมในองค์กร (Share value : S1) 0.10 2.46 -1.35 +0.25 -0.14 0.11 
ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structural : S2) 0.15 2.11 -1.76 +0.32 -0.26 0.06 
ด้ำนระบบงำน (System : S3) 0.15 2.44 -1.46 +0.37 -0.22 0.15 
ด้ำนกลยุทธ์องค์กร (Strategy : S4) 0.15 3.37 -0.70 +0.51 -0.11 0.4 
ด้ำนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร (Style : S5) 0.15 2.98 -0.83 +0.45 -0.12 0.33 
ด้ำนบุคลำกร (Staff : S6) 0.15 2.84 -0.99 +0.43 -0.15 0.28 
ด้ำนทักษะควำมรู้ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
(Skill : S7) 

0.15 2.06 -1.83 +0.31 -0.27 0.04 

 1      
สรุปปัจจัยภายใน +2.64 -1.27  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +1.37  

จำกตำรำง สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด เมื่อพิจำรณำปัจจัย 
ภำยในโดยภำพรวมและทุกด้ำนแล้ว พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่เป็น จุดแข็ง (+) มำกกว่ำ จุดอ่อน (-) ค่ำคะแนนของจุด
แข็งและจุดอ่อน พบว่ำ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในด้ำนจุดแข็ง (Strengths) มีค่ำคะแนนเฉลี่ยจำกมติคณะท ำงำน  
+2.64 และปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในด้ำนจุดอ่อน (Weaknesses) มีค่ำคะแนนเฉลี่ยจำกมติคณะท ำงำน -1.27  
ซึ่งปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง คือ ด้ำนกลยุทธ์องค์กร (S4 ) 0.4 ดำ้นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร (S5) 0.33 ด้ำนบุคลำกร 
(S6) 0.28 ด้ำนระบบงำน (S3) 0.15 ด้ำนค่ำนิยมร่วมในองค์กร (S1) 0.11 ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (S2) 0.06 ด้ำน
ทักษะควำมรู้ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร (S7) 0.04 ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ +1.37 สภำพแวดล้อม
ภำยในโน้มเอียงไปทำงจุดแข็งต่อกำรพัฒนำ สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ร้อยเอ็ด ให้ประสบควำมส ำเร็จ 
 จำกกำรเรียงล ำดับค่ำคะแนนของปัจจัยภำยนอก ควรน ำมำก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 
ด้ำนนโยบำย (P) ด้ำนสภำพแวดล้อม (E2) และด้ำนเทคโนโลย ี(T) เป็นปัจจัยน ำ ส่วนปัจจัยภำยในควรน ำด้ำน 
กลยุทธ์องค์กร (S4) มำเป็นองค์ประกอบหลัก และพร้อมด้วยด้ำนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร (S5) ด้ำนบุคลำกร 
(S6) และด้ำนระบบงำน (S3) 

ผลการประเมินสถานภาพ (Situation Analysis) การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อน าผลการวิเคราะห์โอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของสิ่งแวดล้อมภายนอกกับผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) ของสิ่งแวดล้อมภายใน มาน าเสนอเป็นภาพรูปไข่จะได้ภาพรูปไข่ที่แสดง
สถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดังนี้ 
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                                                                          +0.24 

      +2.64            +1.37  -1.27 

     -1.84 

 

 

 

 

 

 
 
 

จำกกรำฟแสดงให้เห็นว่ำ สถำนกำรณ์ปัจจุบันของกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำร้อยเอ็ด เป็นสถำนกำรณ์ท่ีได้เปรียบมำกท่ีสุดเพรำะประกอบไปด้วยโอกำสจำกปัจจัยภำยนอก และ  
จุดแข็งขององค์กรหรืออำจใช้ค ำย่อว่ำกลยุทธ์ “ภำยนอกเอ้ือและภำยในเด่น” ถือเป็นสถำนกำรณ์กลุ่มดำวรุ่ง 
(Public Sector Star) ดังนั้น ควรใช้จุดแข็งเพ่ือหำประโยชน์ที่ได้เปรียบเพ่ือสร้ำงเป็นโอกำส โดยกลยุทธ์ SO 
เพรำะเป็นภำวะที่เหมำะสมในกำรขยำยงำนและสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำร้อยเอ็ด ซึ่งจะต้องใช้กลยุทธ์ส่งเสริม, ขยาย, สนับสนุน, เสริมสร้าง ส่วนกลุ่มสภาพปัญหา (Question 
Marks) กลุ่มวัวแม่ลูกอ่อน (Cash Cows) กลุ่มสุนัขจนตรอก (Dogs) ไม่มีปัจจัยที่อยู่ในกลุ่มนี้ 

จำกข้อมูลผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ และกำรส ำรวจ
ข้ำงต้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำและได้เรียนรู้อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

โอกาส 
O 

 

T 
อุปสรรค 

 

W 
จุดอ่อน 

 

S 
จุดแข็ง 

 

Question Mark (เอื้อแต่อ่อน) Star (เอื้อและแข็ง) 

Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) Cash Cows (ไม่เอื้อแตแ่ข็ง) 

 (เอื้อแต่อ่อน) 
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ร้อยเอ็ด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง และสอดคล้องกับทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของ
คณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้
จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต่อไป 
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ส่วนที่  3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นกำรศึกษำที่จัดไม่น้อยกว่ำสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษำและเป็นรำกฐำน

กำรศึกษำของคนไทย โดยมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นหน่วยงำนหลักท่ีมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัด
และกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศ ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่พิจำรณำเสนอนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำน และหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติ กำรสนับสนุนทรัพยำกร 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มีหน้ำที่พิจำรณำเสนอนโยบำย 
แผนพัฒนำมำตรฐำน และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสอดคล้องกับทศิทำงของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญและ
ส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำ ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประเทศไทยจะได้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ
เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด น ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไปใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ต่อไป 
กฎหมาย แผน นโยบายส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกฎหมำย แผน นโยบำยส ำคัญ ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังในภำพต่อไปนี้ 
กฎหมาย แผนส าคัญ นโยบายส าคัญ 

1.รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560 
2.พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหง่ชำติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.ค ำสั่ง คสช. ที่ 28/2559 เรื่องให้จัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปโีดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย 

1.ยุทธศำสตรช์ำต ิพ.ศ. 2561-2580 
2.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ (พ.ศ. 
2561-2580) 
3.แผนปฏิรปูประเทศ และฉบับปรับปรุง 
4.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
ฉบับที่ 13  (พ.ศ.2566-2570) 
5.นโยบำยและแผนว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำต ิ(พ.ศ. 2566-2570) 
6.แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

1.นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
2.นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 

ภาพ 1 : กฎหมำย ยุทธศำสตร ์แผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้มีกำรประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษำยน 2560 ซึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ มีบทบัญญัติไว้ใน มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำร ศึกษำเป็น
เวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคที่หนึ่ง เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 
 รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน  
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมี
คุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบท บัญญัติเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติด้วย 
 กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัด
ของตนและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
วรรคสำม รัฐต้องด ำเนนิกำรใหผู้้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน 
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542   ได้ก ำหนดค ำนิยำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมำยถึง 
กำรศึกษำระดับก่อนอุดมศึกษำ และก ำหนดในมำตรำ 10 กำรจัดกำรศึกษำ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ 
และโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดย
ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
 กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม      
กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพหรือบุคคลซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้  
หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกำส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ 
 กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
และให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมสำมำรถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมำะสม โดยค ำนึง 
ถึงควำมสำมำรถของบุคคลนั้น 
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3) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 ได้ก ำหนดนิยำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี เป็นกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) (ถ้ำมี) 
ระดับประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่ำและให้
หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำร
กัน ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐทุกหน่วยมี
หน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศ
ไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำร
ประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580  ประกอบด้วย ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและ
สังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
ประเทศ ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม ควำมหลำก หลำยทำงชีวภำพคุณภำพสิ่งแวดล้อม และ
ควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ กำร
พัฒนำประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” ซึ่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย  1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน  3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
สร้ำงโอกำส  และควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 เพ่ือให้ทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสำมำรถได้รับกำรพัฒนำและยกระดับได้เต็ม
ศักยภำพและเหมำะสม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  จึงได้ก ำหนด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้งกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในปัจจุบัน และกำรเสริม สร้ำงและยก 
ระดับกำรพัฒนำ ที่ให้ควำมส ำคัญท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของกำรพัฒนำทุนมนุษย์และปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วย กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับกำรปฏิรูปที่ส ำคัญทั้งในส่วนของกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้คนมีควำมดีอยู่ใน ‘วิถี’ กำรด ำเนินชีวิตและมีจิตส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่น่ำอยู่ และมีกำรปฏิรูป
กำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยน
บทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเ พ่ือ



25 

 
 

พัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำ
แล้ว รวมถึงควำมตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย ตลอดจนพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำม  
สำมำรถพิเศษของพหุปัญญำแต่ละประเภท 
 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงได้มีกำรก ำหนดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนขึ้น 
5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนระดับสองที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1)ควำมมั่นคง 2)กำรต่ำงประเทศ 3)กำรพัฒนำกำรเกษตร 4)อุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต  5)กำรท่องเที่ยว  6)กำรพัฒนำพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 7)โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบ 
โลจิสติกส์และดิจิทัล  8)ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมยุคใหม่ 9)เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10)กำร
ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  11)กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 12)กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  13) 
กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี  14)ศักยภำพกำรกีฬำ  15)พลังทำงสังคม 16)เศรษฐกิจฐำนรำก 17)ควำมเสมอภำค
และหลักประกันทำงสังคม  18)กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  19)กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ  20)กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ  21)กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 22)กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ 23) 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม โดยมีแผนแม่บทที่กระทรวง ศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร 2 แผนแม่บท 
ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก ำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนำและ
ยกระดับทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภำพและเหมำะสม ดังนี้  
  1) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์  
  2) กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
  3) กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
  4) กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน  
  5) กำรส่งเสริมศักยภำพวัยผู้สูงอำยุ โดยกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำน
สนับสนุนแผนแม่บทดังกล่ำว โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะมีควำมเก่ียวข้องกับแผนแม่บท
ย่อยท่ี 2) และ 3) 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้ง
กำรแก้ไขปัญหำในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ทั้งกำรศึกษำใน
ระบบ นอกระบบ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิ ภำพระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ
ตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำมพหุปัญญำให้
เต็มตำมศักยภำพ รวมถึงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้
อย่ำงมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
  1) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ  
  2) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย โดยกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำย 
ให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรแผนแม่บทดังกล่ำว ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มี
ควำมเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและปัจจัยภำยใต้แผนแม่บทดังกล่ำวทุกองค์ประกอบ 
6) แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร และขั้นตอนกำรปฏิรูป
ประเทศในด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอัน
ทัดเทียมกัน   เพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งนี้ กำรปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 
ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  3) ด้ำนกฎหมำย  4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  
5) ด้ำนเศรษฐกิจ  6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  7) ด้ำนสำธำรณสุข  8) ด้ำนสื่อสำรมวลชนและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  9) ด้ำนสังคม   10) ด้ำนพลังงำน  11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำมีแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่  

1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21  3) กำรปฏิรูปกลไกและ
ระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน  4) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน 
5) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
ไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มีกำรด ำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ให้ด ำเนินกำร
ตรำกฎหมำยเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและ
พัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้วำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง 
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมใน 
กำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพครูให้มีกำรปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ
เรียนได้ตำมควำมถนัดและปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยสอดคล้อง
กันทั้งในระดับชำติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 261 ก ำหนดให้กำรปฏิรูปตำมมำตรำ 
258 จ. ด้ำนกำรศึกษำมีคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด ำเนินกำรศึกษำและจัด 
ท ำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำร
ต่อไป 
 นอกจำกนี้ กำรปฏิรูปกำรศึกษำยังเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุตำม 
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในด้ำนต่ำงๆ เนื่องด้วยกำรศึกษำเป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำจึงเป็นองค์ประกอบส ำคัญท่ีจะสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ทุกด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ด้ำนควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของ
สังคม และด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้ 
 ปัญหำและควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ปัญหำของระบบกำรศึกษำของไทยมีควำม 
ซับซ้อนสูง คุณภำพของกำรศึกษำต่ ำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำสูง ปัญหำของระบบกำรศึกษำเป็นอุปสรรค
อย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำยังไม่มีประสิทธิ 
ภำพกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำของภำครัฐในด้ำนธรรมำภิบำลเป็นอุปสรรคส ำคัญที่ 
บั่นทอนประสิทธิผลของกำรน ำประเด็นกำรปฏิรูปกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงบริบทของประเทศและของโลกก ำลัง
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
 จำกปัญหำและควำมท้ำทำยของระบบกำรศึกษำของไทยที่ได้วิเครำะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือกำรปฏิรูป
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ข้อเสนอจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะในภูมิภำคต่ำงๆ เวทีทำงวิชำกำรมำ
ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ท ำให้แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำนี้
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูป 4 ด้ำน  1) ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (Enhance quality  
of education) 2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ (Reduce disparity in education) 3) มุ่งควำมเป็นเลิศและ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and competitiveness)  4) ปรับปรุง
ระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัด



28 

 
 

กำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล (Improve Efficiency, agility and good governance) โดยได้ก ำหนด
แผนงำนเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 7 เรื่อง  1) กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยล ำดับรอง  2) กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 3) กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 4) กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำ
ผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 5) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 6) กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำร ปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 7) กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำร
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยน 
แปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 5 กิจกรรม โดยพิจำรณำ
ควำมเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 ซ่ึง
หน่วยงำนรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรบำงกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำร ศึกษำ
ฉบับเดิมที่ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซึ่งมีสถำนะบรรลุเป้ำหมำยประจ ำปี 2563 ในระดับใกล้เคียง
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย 4 เรื่อง นั้น ได้น ำมำด ำเนินกำร
ต่อเนื่องในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่ำนกิจกรรม Big Rock จ ำนวน 6 เรื่อง และประเด็นปฏิรูป 
และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ได้ตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรมที่ก ำหนดใหม่และแผนงำนเดิมยังมุ่งเน้นกำร
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ ฐำนสมรรถนะเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 3) กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน 4) กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบน ำไปสู่กำรจ้ำง
งำนและกำรสร้ำงงำน 5) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำร
พัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน  
7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง ซึ่งเป็นพัฒนำ
ที่จัดท ำโดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของรัฐบำล และสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและโลก รวมถึงมีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวที่จะช่วยสนับสนุนให้
กำรพัฒนำประเทศได้รับกำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนบนเป้ำหมำยร่วมที่ชัดเจน และยังเอ้ือประโยชน์ต่อกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนเพ่ือน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
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ตำมที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 
13 หมุดหมำย ได้แก่ หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง หมุด
หมำยที่ 2 ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพและควำมยั่งยืน หมุดหมำยที่ 3 ไทยเป็นฐำนกำรผลิต
ยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญของโลก หมุดหมำยที่ 4 ไทยเป็นศนูย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง หมุดหมำยที่ 
5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค หมุดหมำยที่ 6 ไทยเป็นฐำน
กำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีส ำคัญของโลก หมุดหมำยที่ 7 ไทยมีวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่
เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได้ หมุดหมำยที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะท่ีน่ำอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่
เพียงพอ เหมำะสม หมุดหมำยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ หมุดหมำยที่ 11 ไทยสำมำรถ
ลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หมุดหมำยที่ 12 ไทยมี
ก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต และหมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน โดยหมุดหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำก
ที่สุด นั่นคือ หมุดหมำยที่ 12 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมำยที่ 12 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติใน 3 ด้ำน ได้แก่  
1) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ในประเด็นเป้ำหมำย ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันสูงขึ้น  
2) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ในประเด็นเป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง 

มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำ
คนตลอดช่วงชีวิต และ  

3) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็นเป้ำหมำย สร้ำงควำมเป็นธรรมและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ และกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำ
เป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมำยที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้ำหมำยหลักของแผน 2 เป้ำหมำย ได้แก่  
1) กำรพัฒนำคนส ำหรับยุคใหม่ โดยกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ กำรพัฒนำก ำลัง 

คนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิต เป้ำหมำย สำมำรถสร้ำงงำนอนำคต และสร้ำงผู้ 
ประกอบกำรอัจฉริยะที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2) กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม ด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งกำรพัฒนำ
ระบบนเิวศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียนใน
ระบบกำรศึกษำปกติ โดยมีเป้ำหมำยระดับหมุดหมำย และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้ 
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 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับโลกยุค
ใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐำนของทั้ง 3 วิชำในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยำวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้าหมายที่ 2 ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตเป้ำหมำย และ
สำมำรถสร้ำงงำนอนำคต 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสภำเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Form: WEF) 6 ด้ำนทักษะ คะแนนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 กลุ่มประชำกรอำยุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท ำงำน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่
เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 
กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนำเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน มีอุปนิสัยที่ดี โดย
กำรเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้ำงกลไกประสำนควำมร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริกำรที่
มีคุณภำพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนำกำรสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี กำรพัฒนำครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มี
ควำมรู้และทักษะกำรดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยำกำรพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย สำมำรถท ำงำนร่วม กับพ่อแม่
ผู้ปกครองในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัยตำมหลักกำรพัฒนำสมอง
และกระบวนกำรเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย สำธำรณสุข และโภชนำกำร เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนำกำรที่ดีอย่ำงรอบด้ำนก่อนเข้ำสู่วัยเรียน กำรยกระดับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้มำตรฐำน และ
จัดสรรทรัพยำกรที่เพียงพอสำหรับกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นกลไกกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยรำยพื้นที่ท่ีมีคุณภำพ กำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน สติปัญญำ
สมวัย โดยกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน 
รวมถึงพัฒนำระบบสำรสนเทศเด็กรำยบุคคลเพ่ือกำรส่งต่อไปยังสถำนศึกษำและกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนำผู้เรียนระดับพ้ืนฐำนให้มีควำมตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรถนะที่จ ำเป็น
ต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน โดย กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ กำร
ยกระดับกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ กำรปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีควำม
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หลำกหลำยตำมสภำพจริง ตลอดจนมีกำรประเมินกำรเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
กับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  

การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย          
1) กำรแก้ไขภำระกำรถดถอยของควำมรู้ในวัยเรียน โดยสถำนศึกษำพัฒนำแนวปฏิบัติและระบบ

สนับสนุนที่เหมำะสม รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน และกำรเรียนรู้ที่บ้ำนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
2) กำรพัฒนำระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำครูและผู้ประกอบอำชีพแนะแนวให้

สำมำรถร่วมวำงแผนเส้นทำงกำรเรียนรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจควำม
ถนัด  

3) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
กำยภำพท่ีเหมำะสมกับกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ถึงแนวทำง
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุขบนหลักของกำรเคำรพ ควำมหลำกหลำยทั้งทำงควำมคิด มุมมองของคน
ระหว่ำงรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพ่ือกำรวำงอนำคต ในกำรพัฒนำประเทศร่วมกัน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำ
ชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองสวัสดิภำพของผู้เรียน โดยเฉพำะจำกกำรถูกกระท ำโดยวิธีรุนแรง
ทั้งกำยวำจำ และกำรกลั่นแกล้ง  

4) กำรปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ และอยู่บนหลักควำมเสมอภำคและเป็นธรรม รวมถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
เทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีควำมครอบคลุมในทุกพ้ืนที่  

5) กำรกระจำยอ ำนำจ ไปสู่สถำนศึกษำและเพ่ิมบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมใน
กำรจัดกำรศึกษำ โดยปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ และด้ำนบุคลำกร รวมทั้งขับเคลื่อนกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำตำม
บริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคประชำ
สังคมในกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรร่วมลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ  

6) กำรส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ โดยพัฒนำระบบเสำะหำและกลไกกำรกำรบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมแนวคิดพหุปัญญำอย่ำงเป็นระบบ อำทิ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อ ฝึก
ประสบกำรณ์ทำงำนวิจัยในองค์กรชั้นน ำ ตลอดจนส่งเสริมกำรทำงำนที่ใช้ควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงเต็มศักยภำพ  

7) ผู้มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับโอกำสและเข้ำถึงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดย
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยและเหมำะสมเฉพำะกลุ่ม ให้เป็นทำงเลือกแก่ผู้เรียนเพื่อยุติกำรออกกลำงคัน 
และพัฒนำกลไกสนับสนุนรวมถึงกำรปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และองค์กำรที่ไม่แสวง 
หำก ำไรในกำรดูแลกลุ่มผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ อำทิ กำรวำงแนวทำงให้เอกชนสำมำรถจัดตั้งสถำนฝึกอบรมหรือมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำผู้ต้องค ำพิพำกษำ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความร่วมมือด้าน
การศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ตำมโลกสมัยใหม่ท่ีครอบคลุมทั้งควำมสำมำรถในงำน ทักษะในกำรใช้
ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรด ำเนินชีวิตประจำวัน และกำรใช้สิทธิในกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน
ภำครัฐและสินค้ำบริกำรได้อย่ำงเท่ำทัน กำรแก้ปัญหำ กำรมีแนวคิดของผู้ประกอบกำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำร
บริหำรตัวเอง และกำรบริหำรคนเพ่ือน ำทักษะของสมำชิกทีมที่หลำกหลำยมำประสำนพลังรวมกันในกำรปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรจูงใจและกลไกกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมและร่วมจัดกำรเรียนรู้พัฒนำ 
ระบบข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนและพัฒนำก ำลังคนทั้งข้อมูลอุปสงค์อุปทำนของแรงงำนและกำรเชื่อมโยงกับสมรรถนะ 
ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตและห่วงโซ่คุณค่ำตำมรำยอุตสำหกรรมของกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย รวมถึงกำรเชื่อมโยง
ระบบสมรรถนะกับค่ำจ้ำง ก ำหนดมำตรกำรในกำรผลิตกำลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดกำรศึกษำรูปแบบจ ำลอง ใน
สำขำที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ และด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนำระบบนิเวศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภำคส่วนตำ่ง ๆ 

สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยก ำหนดมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสมเพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำ หน่วย 
งำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคเอกชนโดยเฉพำะผู้ประกอบกำร startup 
สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีสำระที่ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ทุกกลุ่ม 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้ำถึงได้ง่ำยทั้งพ้ืนที่กำยภำพ และพ้ืนที่เสมือนจริง สร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง 
โดยกำรสร้ำงสื่อท่ีใช้ภำษำถิ่นเพ่ือให้ประชำชนที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยกลำงเป็นภำษำหลักเข้ำถึงได้ สื่อทำงเลือกส ำหรับ
ผู้พิกำรทำงสำยตำและผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชำกรที่มีข้อจ ำกัดทำงเศรษฐกิจให้เข้ำถึงสื่อ
ในรำคำที่เข้ำถึงได้  

กำรพัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำมำรถเชื่อมโยง
กำรเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสำยสำมัญ สำยอำชีพ กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย ตั้งแต่
มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ และนอกระบบ เพ่ือสร้ำงควำมคล่องตัว และเปิดทำงเลือกในกำรเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ ก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชำชนพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ กำรพัฒนำเครดิตกำรฝึกอบรมส ำหรับคนทุกกลุ่มกำรจัดสรร
สิทธิพิเศษในกำรเข้ำรับบริกำรฝึกอบรม กำรเข้ำชมแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทำงกำร 
ศึกษำ จัดท ำกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก ำหนดเงื่อนไขกำรให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียนในระบบ
กำรศึกษำปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ที่มีควำมยืดหยุ่นและหลำกหลำย ของกลุ่ม 
เป้ำหมำยเป็นรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถวำงเส้นทำงกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมำยใน
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อนำคตของตนเอง และสำมำรถเทียบโอนประสบกำรณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวข้องในทุกระดับให้มี
ควำมเข้ำใจและมีสมรรถนะในกำรพัฒนำผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษที่มีควำมต้องกำรที่ซับซ้อน 
8) นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570  
 เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง จัดท ำเพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำร
ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคำม เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติและรักษำผลประโยชน์แห่งชำติ ซึ่ง
มิได้จ ำกัดเฉพำะควำมมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงควำมมั่นคงของมนุษย์และกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ ระหว่ำงประเทศทั้ง
ทวิภำคีและพหุภำคี  ซึ่ง(ร่ำง)นโยบำยและแผนแห่งชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ เสนอร่ำงโดยส ำนักงำนสภำควำม
มั่นคงแห่งชำติ และได้ก ำหนดให้มีหมวดประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ หมวดประเด็นควำมมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 
นโยบำยและแผนควำมมั่นคง ได้แก่ 1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ  2) กำรปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชำติและกำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ  3) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติ
พ้ืนที่ชำยแดน   4) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล   5) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้  6) กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง 7) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 8) กำรป้องกัน 
ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  9) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  10) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำม
มั่นคงทำงไซเบอร์  11) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย 12) กำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงประเทศ  13) กำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และหมวดประเด็นศักยภำพควำมมั่นคง ประกอบด้วย 4 นโยบำยและแผน
ควำมมั่นคง ได้แก่ 14) กำรพัฒนำศักยภำพกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ และบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ 15) กำรพัฒนำ
ระบบข่ำวกรองแห่งชำติ 16) กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง  17) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 
9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำ ก ำลังคนให้ 
มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศเพ่ือให้หน่วยงำนที่เก่ียว 
ข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำร เรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุก
ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัต เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก ำหนด
สำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
(Access)  ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity)  คุณภำพกำรศึกษำ (Quality)  ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 
1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติ  2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง



34 

 
 

เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนด ประเด็นกำรพัฒนำไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำโดย 
เฉพำะ คือ ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
10) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศนโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ใน 7 เรื่อง  
ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่  

1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย โดยเร่งสร้ำงควำมปลอดภัยให้สถำนศึกษำ ป้องกันสถำน 
ศึกษำจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ และอ่ืนๆ เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ควำมรู้บูรณำกำรใน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนำบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัย ให้คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ  

2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ จัดกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง พัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้และวัดประเมินผลฐำนสมรรถนะ พัฒนำทักษะดิจิทัลและภำษำคอมพิวเตอร์ พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง และศีลธรรม จัดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจรำยบุคคลของผู้เรียน ผ่ำนดิจิทัล
แพลตฟอร์มที่หลำกหลำย ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและกำรออมให้กับผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

3) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย โดยพัฒนำระบบ 
ข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำเพ่ือรับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ พัฒนำข้อมูลและทำงเลือกท่ีหลำกหลำยให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และกลุ่มเปรำะบำง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรฝึกอำชีพ
อย่ำงเท่ำเทียม  
        4) กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยพัฒนำสมรรถนะ
อำชีพที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ โดยกำร Re-skill Up-skill และ New skill   

      5) กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
โดยส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำร พัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลตำมกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำครูให้มีควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรและทักษะ
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วำงแผนเส้นทำง
กำรเรยีนรู้ กำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของแต่ละบุคคล 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคต  

      6) กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบรำชกำร  
๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเป็นกลไกหลัก ในกำรด ำเนินงำนกำรเชื่อมโยงและกำรแบ่งปัน
ข้อมูลกำรส่งเสริมควำมร่วมมือบูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ปรับปรุงประสิทธิภำพของ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิ 
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ภำพ เพื่อรองรับระบบรำชกำร ๔.๐ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ในทุกเวลำ ทุกสถำนที่ทุก
อุปกรณ์และทุกช่องทำง ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดหลักควำม
จ ำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐำน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบกำร
คัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งและสำยงำนต่ำง ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกลไกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
 7) กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยเร่งรัดกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
กฎหมำยล ำดับรองและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติควบคู่กับกำรสร้ำงกำร
รับรู้ให้กับประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
11) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญยิ่งใน
กำรพัฒนำประเทศใหบ้รรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดผล
สัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ ร่ำงแผน  
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 และแผนอ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนโอกำส ด้ำนคุณภำพ และด้ำนประสิทธิภำพ และก ำหนดจุดเน้นใน 9 
เรื่อง ดังนี้ 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
 1.1 พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำร 
ดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกโรคภัยต่ำง ๆ ภัยพิบัติและภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ 
 1.2 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ
ชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้ำนโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำสร้ำงสภำพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 
 2.2 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำคและได้รับ 
กำรพัฒนำให้มีสมรรถนะส ำหรับกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพในอนำคตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
 2.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
 2.4 ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและจัดหำทำงเลือกในกำร
เข้ำถึงกำรเรียนรู้ กำรฝึกอำชีพ เพื่อให้ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
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 2.5 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นรำยบุคคล เพื่อใช้เป็น
ฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจำกระบบกำรศึกษำ และ
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบ 
 3. ด้ำนคุณภำพ 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม ให้น ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่
เน้นสมรรถนะไปใช้ตำมศักยภำพของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถออกแบบหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรและ
บริบท 
 3.2 พัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย สำมำรถจัดกำรตนเอง มีกำรคิดขั้นสูง มี 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถจัดระบบและกระบวนกำรท ำงำนของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้กำรรวม
พลังท ำงำนเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชำติและวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีควำม
จงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 น ำไปสู่กำรมีอำชีพ มีงำนท ำ และ
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3.4 ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ให้ควบคู่กำรเรียนรู้ น ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำระบบธนำคำรหน่วยกิตมำใช้ในกำร
เทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
 3.5 พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้ง
บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำน
วิชำชีพ 
 4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
 4.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำนที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนบริหำร
จัดกำรโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแสวงหำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ประสบผล 
ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะโรงเรียนที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และปรับกระบวนกำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
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12) จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
โดยเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำรดูแล ควำมปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมำตรฐำนควำม 
ปลอดภัยกระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform)  
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน และเด็กพิกำร  
ที่ค้นพบจำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำร ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ  
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีเน้นสมรรถนะ และกำรจัดท ำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวน 
กำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 5 จัดกำรอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัย 
ด้ำนกำรเงินและกำรออม เพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินครู  
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ ที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัดและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภำพของนักเรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่ำงไกลและถิ่น
ทุรกันดำร  
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ  

 จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำนเพื่อ 
สร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ (Block Grant) ตำมหลักธรรมำภิบำลให้กับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
13) สาระส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570 

หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ระดับองค์กรภายใต้โครงสร้างของระบบบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งมีการจัดระบบบริหารจัดการในรูปแบบ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรบริหารที่ส าคัญระดับพ้ืนที่ภายใต้เงื่อนไขของการสร้างระบบบริหาร
จัดการที่เรียกว่า Single Command เพ่ือเสริมสร้างเอกภาพในเชิงบริหารให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่และในการก าหนด 
กรอบ แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ เน้นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถสนองต่อนโยบายการจัด
การศึกษาทุกระดับอันจะขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติมุ่งสู่บริบทแห่งความเป็นสากล รวมทั้งมุ่งสู่การสร้างสังคม
ของความเป็น ASEAN และก้าวสู่สังคมไทยในยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Thailand 4.0 
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แนวคิดพื้นฐานในเชิงยุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1. การใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการหลักในการบริหารจัดการ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ

หรือตัวเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ของระบบบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดบรรลุผลตามท่ีคาดหวังไว้  

2. การระดมสรรพก าลังในการร่วมวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสามารถน าเอากรอบแนวคิด กลยุทธ์
การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาการจัดการศึกษาหรือระบบบริหารทั้งระบบ 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นวิธีการที่องค์กรทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่สามารถเลือกใช้เป็น
ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาองค์การของตนเอง เพ่ือครอบคลุมระบบการบริหารงานบุคคล ทั้งระบบทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต่อกระบวนการเชื่อมต่อองค์ประกอบและ
ปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรทางการศึกษาในพ้ืนที่ โดยยึดหลักแห่งการสร้าง 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในองค์การ ภายใต้กรอบแนวคิดและวิธีการปฏิบัติพร้อมน้อมน าแนวคิดศาสตร์
พระราชา มาใช้ทั้งระบบ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพองค์การ และก าหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (Roadmap and Development มีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
      “ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า 

เทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึก จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ค่านิยมองค์กร SMART 
S : Service Mind มีจิตสาธารณะ 
M : Morality มีคุณธรรม 
A : Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
R : Responsibility รับผิดชอบ 
T : Teamwork ท างานเป็นทีม 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ 2566 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 

 
 

     

ประเด็นกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 6 

ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 1 
ข้อ 5 

ข้อ 4 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กับประเด็นนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ประเด็นนโยบาย 
ของ สพฐ. 

ประเด็นนโยบายด้าน
ความปลอดภัย 

ประเด็นนโยบายด้าน
โอกาส 

ประเด็นนโยบาย 
ด้านคุณภาพ 

ประเด็นนโยบาย
ด้านประสิทธิภาพ 

    

ประเด็นกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ข้อ 1 
ข้อ 5  
ข้อ 6 

ข้อ 2 
ข้อ 3 

ข้อ 2 ข้อ 3 
ข้อ 4 ข้อ 5 

ข้อ 6 

ข้อ 3 
ข้อ 6 

 
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2562-2565) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

      

ประเด็นกลยุทธก์ารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

ข้อ 1 
ข้อ 2 

 

ข้อ 3 
 
 

ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 1 
ข้อ 5  
ข้อ 6 

ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3      
ข้อ 5 
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แผนที่กลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (2566 -2570)  
  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์ “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด เป็นองค์กรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สู่มำตรฐำนสำกล ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

กลยุทธ์ 1. พัฒนำผู้เรียนทุกคน
ให้มีควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครอง ระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ

ที่ดีต่อบ้ำนเมือง 

2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ให้มีทักษะกำรเรียนรู้  
มีควำมเป็นเลิศด้ำน

วิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21น ำไป 
สู่กำรสร้ำงขีดควำม 

สำมำรถในกำรแข่งขัน 

3.ส่งเสริมสนับสนุน 
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ ผู้เรียน
สำมำรถใช้ 
เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้อย่ำง
เหมำะสม และกำร
สร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำร
ทำงกำร ศึกษำของ
ประชำชนอยำ่ง
ทั่วถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 

 

4. พัฒนำสมรรถนะ
ผู้บริหำร ครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ทั้งระบบ พัฒนำหลกัสูตร
กำรศึกษำให้เอือ้ต่อกำร
พัฒนำสมรรถนะผู้เรียน

ได้เต็มศักยภำพ 

5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำย เพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
และสร้ำงเสริมคุณภำพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. ปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำทกุระดับ 
และจัดกำรศึกษำ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

2. พัฒนำคุณภำพผูเ้รียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3. ส่งเสริมสนับสนุน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อยำ่ง
เหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำร ศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำ
เทียมกัน 

4. พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ พัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรยีนได้เตม็ศักยภำพ 

5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลเุป้ำหมำย เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และสร้ำงเสริมคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

1. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรกัในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง ระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้ำนเมือง 
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ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด โครงการ 
1. พัฒนำผู้เรียนทุก
คนให้มีควำมรักใน
สถำบนัหลักของ
ชำติ ยึดมัน่กำร
ปกครอง ระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง 

1. ผู้เรียนมีควำมรักใน
สถำบนัหลักของชำติ 
และยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้ำที ่อย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ มีจติ
สำธำรณะมีควำมรัก
และควำมภูมิใจใน
ควำมเป็นไทย 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำ  มีกำร 
บูรณำกำร“ศำสตร์ พระรำชำ” มำใช้
ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ยั่งยืน 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำ ปลูกฝัง
และเสริมสร้ำงวิถปีระชำธิปไตย 
ควำมสำมัคคี สมำนฉนัท์ สนัติวธิี 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่ และยึด
มั่น ในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถำบัน ชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผำ่น
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
ประวัติศำสตร์ และควำมเป็น
พลเมือง 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบ
ใหม่ ในทุกรูปแบบ 

1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอนัพึงประสงคแ์ละ
ค่ำนิยมของชำต ิ 
2.โครงกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยทำง
สังคม 
3.โครงกำรส่งเสริมสนับสนนุในกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
ในทุกรูปแบบ 

 2. พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนให้มี   
 ทักษะกำรเรียนรู้ มี
ควำมเป็น 
 เลิศด้ำนวชิำกำร มี
ทักษะที ่
 จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
21น ำไปสู ่
 กำรสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถใน 
 กำรแข่งขัน 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับ
กำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพมี
ควำมเป็นเลิศทำง 
ด้ำนวชิำกำร มีทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษ
และภำษำที่ 3 เพื่อ
สร้ำงขีดควำม 
สำมำรถในกำร
แข่งขัน มีทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที ่
21 และมีทักษะ
อำชีพตำมควำม
ต้องกำรและควำม
ถนัด 

1. คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับ
นำนำชำติ ตำมโครงกำร PISA 
(Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำส่งเสริม
กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำม 
เป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 
3. ร้อยละของสถำนศึกษำ ที่จัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ  
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อ
สร้ำงมูลคำ่เพิ่มสอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 
4. ร้อยละของสถำนศึกษำปลูกฝัง
ทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร ์และ 
จิตวิทยำศำสตร์ ให้กับนักเรียน 

1.โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน PISA 
2025  
2.โครงกำรจัดกำรศึกษำให้เด็ก ผู้ที่มี
ควำม สำมำรถพิเศษได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพ 
3.โครงกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2565 สพม.ร้อยเอ็ด 
4.โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำ อังกฤษ เพื่อเสริมศักยภำพกำร
แข่งขันในประชำคมอำเซียน  
5.โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนภำษำจีน (โรงเรียนคุณภำพประจ ำ 
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 5.ร้อยละของนักเรียนล ำดับ
เหตุกำรณ์และคำดคะเนเหตุกำรณ์
จำกเรื่องที่อ่ำนโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 
 

ต ำบล)  
6.โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
7.โครงกำรฟุตบอลนักเรียนรุ่นอำยุ 18 
ปี ชิงชนะเลิศ ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประจ ำปี  2565  “มัธยมศึกษำ สพม.
รอ ลีกคัพ  2022”   

3.ส่งเสริม
สนับสนนุ กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ ผู้เรียน
สำมำรถใช้
เทคโนโลยี ในกำร
เรียนรู้อย่ำง
เหมำะสม และกำร
สร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำร
ทำงกำร ศึกษำของ
ประชำชนอย่ำง
ทั่วถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 

3. ประชำกรวัยเรียน
ภำคบังคับได้รับโอกำส
ในกำรเข้ำรับบริกำร
ทำงกำรศึกษำอยำ่ง
ทั่วถึง มีคุณภำพ เสมอ
ภำค และเท่ำเทียมกัน 

1. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนภำค
บังคับได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับ
บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มี
คุณภำพ และเสมอภำค 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำมีจ ำนวน
เด็กออกกลำงคันลดลง 
3. ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ 

1.โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำ 
2.โครงกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ 
3.โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำดว้ย
กำรศึกษำที่มีคุณภำพและบริกำรทำง
กำรศึกษำที่เหมำะสม 

4. พัฒนำสมรรถนะ
ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทั้งระบบ 
พัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำให้เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้เรียนได้
เต็มศักยภำพ 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
มีกำรบริหำรจัดกำร
เชิงบูรณำกำร มีกำร
ก ำกับติดตำมประเมิน 
ผล มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพและกำร
รำยงำนผลอยำ่งเป็น
ระบบใชง้ำนวิจัย 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำน
สื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่ทนัสมัย  
2. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำได้รับกำรพฒันำกำรจดักำร 
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำย 
3. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำน 
ศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เปน็
ดิจิทัล 
4. ร้อยละเวลำที่ครูใช้เพื่อกำรเรียน
กำรสอน และงำนที่เก่ียวข้องกับกำร
เรียนกำรสอนต่องำนอืน่ ๆ 
5.ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมี
กรอบทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

1. โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสู่ประสิทธิภำพและประสทิธิผล
ขององค์กรด้วยกำรพัฒนำสมรรถนะ  
2.โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  
3. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นตน้แบบในกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  
4. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำดำ้นภำษำอังกฤษ
(English Literacy)ด้ำนภำษำจนี
(Chinese Literacy)ด้ำนเทคโนโลยี
(Digital Literacy)ผ่ำนศนูย์ HCEC 
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และขับเคลื่อนกำรด ำเนินภำรกจิ
บริหำรจัดกำรศึกษำได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสทิธิผล มี
ผลลัพธ์เปน็รูปธรรม และเป็นระบบ 

 

5. กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำย เพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
และสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. สถำนศึกษำ
จัดกำรศึกษำเพื่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(SDGs) และสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนำครูให้
ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี
 

1. ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดบัจัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำร สร้ำง
จิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำม 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดบัมี
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู ้กำร
สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดบั มี
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วน
ต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 
1 เครือข่ำยขึ้นไป 
4.เพื่อให้นักเรียนได้รับประทำน
อำหำรเช้ำที่มีคุณค่ำทำงสำรอำหำร
ครบ 5 หมู่ และมีพัฒนำกำรสมวัย  

1. โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สืบสำน
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน” 
ตำมเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ยัง่ยนื 
(SDGs)  
2. โครงกำรอิ่มท้อง สมองใส ใสใ่จ วิถี
พอเพียง 
3.โครงกำรส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ (School as Learning 
Community) เพื่อพัฒนำพลเมืองรุ่น
ใหม่  
4. โครงกำรกำรพัฒนำจดักำรมลพิษ
และ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยกำรด ำเนินกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 

6. ปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ 
และจัดกำรศึกษำ 
โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Technology) 
เพื่อพัฒนำมุ่งสู ่
Thailand 4.0 

6. พัฒนำครู ผู้เรียน 
ให้ได้รับกำรพัฒนำ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี น ำ 
Digital 
Technology มำใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนตำม
สมรรถนะ ควำม
ต้องกำรและควำม
ถนัดของผู้เรียน 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนในสถำนศกึษำ
ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกลด้วยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสงูขึ้น 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำทีไ่ด้รับ
บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วไม่ต่ ำ
กว่ำ 30 Mbps 
3. จ ำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำง
ด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำที่
ทันสมัย/เป็นปัจจุบนั 
 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ดิจิตอล
เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะใน
สถำนศึกษำเพื่อควำมเปน็เลิศ 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงระบบและกลไก
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกัน
คุณภำพที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นกลยุทธ์ 
ประเด็นกลยุทธ์ที ่1 พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ 

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง 
  เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำม
รักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของสถำนศึกษำ  มีกำรบูรณำกำร“ศำสตร์ พระรำชำ” มำใช้

ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของสถำนศึกษำ ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย 
ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และ
ยึดมั่น ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

80 85 92 95 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
ประวัติศำสตร์ และควำมเป็นพลเมือง 

75 80 85 85 85 

4 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะ  
ที ่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

80 85 92 95 100 

5 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมตระหนักรู้คุณค่ำร่วมอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม  

80 85 92 95 100 

6 ร้อยละของผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

75 80 85 85 85 

7 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง                           

80 85 92 95 100 

8 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำลดลง 
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง                  

75 80 85 85 85 

9 ร้อยละผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรทุกคนได้รับกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

80 85 92 95 100 

10 ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

80 85 90 95 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่ 
 จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มี
ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 มีนิสัยรักกำรเรียนรู้ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำติ ตำมโครงกำร PISA 

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

2 ร้อยละของสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำม 
เป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 

90 90 95 95 100 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำ ที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 

80 85 90 90 90 

4 ร้อยละของสถำนศึกษำปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์  
และ จิตวิทยำศำสตร์ ให้กับนักเรียน 

80 85 90 95 100 

5 ร้อยละของนักเรียนล ำดับเหตุกำรณ์ และคำดคะเนเหตุกำรณ์จำก
เรื่องท่ีอ่ำนโดยระบุเหตุผลประกอบ 

75 80 85 85 85 

6 เพ่ือสร้ำงโอกำสแก่เยำวชนในท้องถิ่นให้ได้รับการฝึกทักษะกีฬำ
ฟุตบอล 

75 80 85 85 85 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสนับสนุน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้ 
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำร ศึกษำของประชำชนอย่ำง
ทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชำกรวัยเรียนภำคบังคับได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มี
คุณภำพ เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ และทักษะ  
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

75 80 85 85 85 

3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

3 4 5 6 7 

4 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษ ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ 100 100 100 100 100 
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ควำมรู้ ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

5 ร้อยละของสถำนศึกษำ ที่สอนในระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ในกำร
ประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

100 100 100 100 100 

6 ร้อยละของสถำนศึกษำ ที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมพหุ
ปัญญำจ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ 
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 

8 9 9 10 10 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่4 พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ พัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภำพ 

เป้าประสงค์ที่ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบใช้งำนวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนสื่อ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย  
70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำร
จัดกำร เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย 

75 80 85 85 85 

3 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำร 
ที่เป็นดิจิทัล 

80 85 85 90 95 

4 ร้อยละเวลำที่ครูใช้เพื่อ กำรเรียนกำรสอน และงำนที่เกี่ยวข้อง  
กับกำรเรียนกำรสอนต่องำนอ่ืน ๆ 

75 80 85 90 95 

5 ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 80 85 90 95 95 
6 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับสวัสดิกำร สวัสดิภำพ 

และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี  
75 80 85 90 90 

7 ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่มีต่อกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

75 80 85 85 85 

8 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีกรอบทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
และขับเคลื่อนกำรด ำเนินภำรกิจบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ 

75 80 85 90 95 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่5 จัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์ที่ 5 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) และสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำครูให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำร 

สร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำ
แนวคิดตำม หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้  
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

75 80 85 85 85 

3 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วน
ต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยข้ึนไป 

70 80 80 90 90 

4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรเช้ำที่มีคุณค่ำทำงสำรอำหำร
ครบ 5 หมู่ และมีพัฒนำกำรสมวัย 

75 80 85 90 95 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ที่ 6. พัฒนำครู ผู้เรียน ให้ได้รับกำรพัฒนำต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี น ำ Digital 
Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนในสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ทำงไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV   มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เฉลี่ยสูงขึ้น  

70 75 80 85 90 

2 ร้อยละของสถำนศึกษำ ที่ได้รับบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วไม่ต่ ำ
กว่ำ ๓๐ Mbps  

10 10 10 10 10 

3 จ ำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

75 80 85 85 85 
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ส่วนที่ 4  
โครงการและงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ  
               บ้ำนเมือง 
เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ 
    และหน้ำที่ อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่ำนิยม 
ของชำติ  

 

1. ร้อยละ 90 สถำนศึกษำ ปลูกฝังและ
เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี 
สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละ 85 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบัน ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ ประวัติศำสตร์ และ
ควำมเป็นพลเมือง 
3. ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ตำมหลักสูตร  
4. ร้อยละ 85 ผู้เรียนมีควำมตระหนักรู้
คุณค่ำร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล

กำรจัด
กำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงกำรช่วยเหลือ
กลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม 

1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนทุกคนป้องกัน
ตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

  2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษำทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง                           

      

  3. ร้อยละ 80 อัตรำกำรออกกลำงคัน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำลดลง 
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง                  

      

  4. ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร 
ทุกคนได้รับกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
อย่ำงทั่วถึง 

      

3 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
ในทุกรูปแบบ 

-ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคำมรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 มีนิสัยรัก
กำรเรียนรู้ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงกำรยกระดับคุณภำพ
ผู้เรียนเพื่อเตรียมควำม
พร้อมในกำรประเมิน PISA 
2025  

๑.ร้อยละของครสูำมำรถน ำกระบวนกำร 

พัฒนำกำรเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Literacy) และกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ด้ำนกำร
แก้ปัญหำแบบร่วมมือ (Collaborative 
Problem Solving) และด้ำนควำมสำมำรถใน
กำร ใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตดัสินใจ และ
กำรใช้ทักษะกำรคิดไปใช้ในกำรจดักำรเรียนรูสู้่
ช้ันเรียน 
๒. ร้อยละของนักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรรู้
เรื่องด้ำนกำรอ่ำน (Reading Literacy) กำรรู้
เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) 
และกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific 
Literacy) ด้ำนกำรแก้ปัญหำแบบร่วมมือ 
(Collaborative Problem Solving) และด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรตัดสินใจ และกำรใช้ทักษะกำรคิด- คะแนน
เฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำติ ตำม
โครงกำร PISA (Programme for 
International Student Assessment) สูงขึ้น 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล

กำรจัด
กำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
2 โครงกำรจัดกำรศึกษำให้เด็ก 

ผู้ที่มีควำม สำมำรถพิเศษ
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

- ร้อยละของสถำนศึกษำส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ในด้ำนต่ำงๆ 

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

3 โครงกำรยกระดับคุณภำพ
ผู้เรียนด้ำนศักยภำพกำร
เรียนรู้เชิงกระบวนกำร สู่
ควำมทัดเทียมนำนำชำติ 

- ร้อยละของสถำนศึกษำ   ที่จัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
- ร้อยละของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะ
อำชีพอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 

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

4 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษ เพ่ือ
เสริมศักยภำพกำรแข่งขัน  
ในประชำคมอำเซียน  

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนครู ผู้บรหิำร และ

บุคลำกรทุกคนในสังกัด ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
  2. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษในโรงเรียน 1 คน 1 งำนวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบคุลำกรทุก
คนในสังกัด ทีไ่ด้รับกำรพฒันำทกัษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  2. นักเรียนสำมำรถใช้ทักษะภำษำ 
อังกฤษสื่อสำรพร้อมก้ำวสู่กำรเป็นพลเมือง
อำเซียน  3. ผลงำนวิจัยบรรลุวตัถุประสงค์มี
คุณภำพและประสิทธิภำพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน 
1. ร้อยละของนักเรียนล ำดับเหตุกำรณ์ 
และคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยำวชน
ตลอดจนประชำชนทั่วไปมีนิสัยรักการ
อ่านมำกข้ึน 

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

6 โครงกำรฟุตบอลนักเรียนรุ่น
อำยุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำร้อยเอ็ดประจ ำปี
2565 “มัธยมศึกษำสพม.รอ 
ลีกคัพ  2022”   

1. เพ่ือสร้ำงโอกำสแก่เยำวชนในท้องถิ่น
ให้ได้รับการฝึกทักษะกีฬำฟุตบอล 
2. เพ่ือศึกษำและพัฒนำเทคนิคการ
ฝึกซ้อมนักกีฬำที่ต้องเล่นเป็นทีมให้มี
ทักษะและควำมสำมำรถ เต็มตำม
ศักยภำพของนักกีฬำ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสใน
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำร ศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชำกรวัยเรียนภำคบังคับได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงกำรส่งเสริมและสร้ำง
โอกำสทำงกำรศึกษำ 

1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีแผนกำร
รับนักเรียน 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำภำค
บังคับได้รับโอกำสใน กำรศึกษำต่อ
เพ่ิมข้ึน 
3. ระดับควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำที่
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

2 โครงกำรสร้ำงควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 

1. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนได้รับ
โอกำสในกำรเข้ำรับกำรศึกษำ ภำคบังคับ
เพ่ิมข้ึน 
2. ประชำกรในเขตพ้ืนที่บริกำรได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม 
ทั่วถึง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

3 โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ด้วยกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
และบริกำรทำงกำรศึกษำที่
เหมำะสม 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่บริกำรทำง
กำรศึกษำท่ีเหมำะสม 
2. อัตรำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน
ลดลง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภำพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพ
ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ 
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลขององค์กรด้วย
กำรพัฒนำสมรรถนะ  

1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ
ที่ได้รับ กำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และสำมำรถ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
3. จ ำนวนครูที่มีคุณสมบัติและ
สมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง เพ่ือ
กำรพัฒนำ และเตรียมเข้ำสู่กำรเป็นครู
แกนน ำ และครูมืออำชีพเพ่ิมขึ้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนำครูและ
บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 

2 โครงกำรกำรพัฒนำ
สมรรถนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำย
งำนกำรสอน  

1. มีระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู และ
ผลิตครูให้มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำ 
และเทคนิคกำรสอน 
2. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำร เรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
3. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เข้ำรับกำรพัฒนำผำ่นสื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือ
เป็นต้นแบบในกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

1. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มผีลงำนเชิง
ประจักษ์ตำมเกณฑไ์ด้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
2. ระดับคุณภำพของกำรน ำเสนอข้อมูล 
ร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์สะท้อน 
ถึงกระบวนงำนและผลลัพธ์ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมรำยกำร
ประเมินครบถ้วน เปน็จริง และเชื่อถือได้ 

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

4 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
วิชำชีพในศตวรรษที่ 21 ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำดำ้น
ภำษำอังกฤษ(English 
Literacy)ด้ำนภำษำจนี
(Chinese Literacy)ด้ำน
เทคโนโลย(ีDigital Literacy)
ผ่ำนศนูย์ HCEC 

1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
ในศตวรรษที่ 21  
2. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำร
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
องค์รวมทุกแพลตฟอร์ม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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กลยุทธ์ที ่5 กำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าประสงค์ที่ 5 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำครูให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
“สืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” ตำม
เป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(SDGs)  

1. ร้อยละ 80 สถำนศึกษำ มีกำร 

บูรณำกำร“ศำสตร์ พระรำชำ” มำใช้ใน
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึก  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล

กำรจัด
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรอ่ิมท้อง สมองใส ใส่
ใจ วิถีพอเพียง 

-เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำร
เช้ำที่มีคุณค่ำทำงอำหำรครบ 5 หมู่ และ
มีพัฒนำกำรสมวัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

3 โครงกำรส่งเสริมโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
(School as Learning 
Community) เพ่ือพัฒนำ
พลเมืองรุ่นใหม่  

-ร้อยละของกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่ง 
เรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้
ประโยชน์ จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้งภำยใน
และภำยนอก สถำนศึกษำ เพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของ ผู้เรียนและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล

กำรจัด
กำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
4 โครงกำรกำรพัฒนำจัดกำร

มลพิษและสิ่งแวดล้อม ด้วย
กำรด ำเนินกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำร 
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

- ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับจัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำร สร้ำง
จิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำม หลัก 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับมี
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของหน่วยงำน 
ทุกระดับมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำค
ส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
น้อย 1 เครือข่ำยข้ึนไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

5 โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 1. จ ำนวนสถำนศึกษำในโครงกำร
โรงเรียนสีเขียวและห้องเรียน สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 
2. จ ำนวนสถำนศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำ
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ที่ 6. พัฒนำครู ผู้เรียน ให้ได้รับกำรพัฒนำต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบ
อัจฉริยะในสถำนศึกษำเพ่ือ
ควำมเป็นเลิศ  

-ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรจัด
กำรศึกษำ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรเสริมสร้ำงระบบ
และกลไกกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพและมำตรฐำน 
กำรศึกษำเพ่ือกำรประกัน
คุณภำพที่ใช้สถำนศึกษำเป็น
ฐำน 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีควำมพึง
พอใจต่อระบบกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของโรงเรียนมีมำตรฐำน
กำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ 

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

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 – 2570 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ร้อยเอ็ด  จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรจัดท ำแผน ของหน่วยงำนที่จัดกำร ศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตอบสนองควำม
เปลี่ยนแปลงโดยมีเป้ำหมำยในปี พ.ศ. 2570 โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 และเพ่ือให้กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ และกำร
พัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดแนวทำงในกำร
บริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรและบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับ ในควำมเป็นมำ 
และควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 - 2570 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน กับนโยบำยและแผนที่ส ำคัญอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน 

2. เน้นย้ ำให้ผู้บริหำรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งในส่วนกลำง และระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมส ำคัญในกำรพิจำรณำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 - 2570  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดนโยบำย แผน  
และกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

3. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 - 2570 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนด
นโยบำย มำตรกำรและโครงกำรที่เป็นรูปธรรม ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 - 2570 

4. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงเป็นระบบ 

ทั้งนี้ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนฉบับนี้ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยภำพรวมและตัวชี้วัดปลำยทำงในปี 
2570 มีจ ำนวนตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ที่หน่วยงำนในสังกัด สำมำรถน ำไปก ำหนดแผนปฏิบัติกำรในกำรขับเคลื่อนให้
เหมำะสมในแต่ละปี และสำมำรถน ำแนวทำงพัฒนำที่ก ำหนดไว้ ไปเลือกปรับใช้ตำมบริบทของหน่วยงำน เพ่ือให้บรรลุ
ค่ำเป้ำหมำยภำยในปี 2570 ต่อไป 
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เงื่อนไขความส าเร็จ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 – 2570  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ร้อยเอ็ด มีเงื่อนไขควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่มีจุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป  
2. ด ำเนินกำรควำมต่อเนื่องด้ำนนโยบำยทุกระดับ 
3. หน่วยงำนทุกระดับมีแผนและกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ดังกล่ำว โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก ำหนดเวลำที่เหมำะสม 
4. กำรได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหำรจัดกำรอย่ำง 

ต่อเนื่องและครอบคลุมภำรกิจ และน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนทรัพยำกรดังกล่ำว 
5. กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนทุกระดับเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้

หน่วยงำน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหำรทุกระดับต้องให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร กำร
ติดตำม กำรประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงำนและกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ผ่ำนระบบกำรติดตำม ประเมินผลที่
ทันสมัย โดยกำรใช้เทคโนโลยี  

6. กำรสร้ำงและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเป็นระบบทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐ และหนว่ยงำนภำคเอกชน องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนและขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบกำรสร้ำงและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ชัดเจน 
 7. หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด  ด ำเนินกำรตำมบทบำท ดังนี้ 

 7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด พิจำรณำจัดท ำหรือปรับเปลี่ยนแผนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และ
แผนอ่ืนๆ 

 7.2 สถำนศึกษำ น ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดังกล่ำว ไปพิจำรณำจัดท ำหรือปรับเปลี่ยน
แผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และแผนอ่ืนๆ ที่
สอดคล้องกับแผนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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