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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน  
ต่าง ๆ ให้สอดคล้อง เกิดการบูรณาการและเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  ในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติยังต้องดำเนินการตามกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้ (1) มีการใช้ข้อมูลความรู้ที ่เกิดจาก
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ  (2) วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง  
รอบด้าน  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัด รวมทั้งความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง (3) การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน  ดังนั้น 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ ้น ตามกระบวนการสำคัญข้างต้น กำหนด
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   โดยมีความมั่นคงเป็นรากฐานที่จะทำให้เกิดความม่ังคั่งและยั่งยืน   
  จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบาย 
และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 อัน
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
ข้างต้น จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
(ฉบับทบทวน ปี 2565) โดยดำเนินการตามกระบวนการที่สำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายในทุกระดับ ตอบสนองต่อความต้องตามบริบทของพื้นที่  และมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  
   - เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565) และนำแผนสู่การปฏิบัติ
จนถึงระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในด้านการศึกษา  
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2. สภาพทั่วไปของเขตพืน้ที่การศึกษา 
2.1 สถานที่ตั้ง 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ตั้งอยู่เลขที่ 42  ถนนปิยะมหาราชาลัย  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นอาคารโรงฝึกงานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนที่ 547.20 ตรม.   
 

2.2 อาณาเขต 
  จังหวัดนครพนม 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับแขวงคำม่วน และแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย- 
  ประชาชนลาว   โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
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2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 

ประมาณ  140  เมตร สภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็น  2  เขต  ดังนี้ 
เขตตอนเหนือ  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและท่ีดอน   มีป่าไม้สลับกับพ้ืนที่ราบที่ใช้ 

ทำการเกษตร  ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขตอำเภอบ้านแพงมีเทือกเขาภูลังกาทอดผ่าน นอกจากนี้ยังมี
แม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำสงครามและแม่น้ำอูน  สำหรับอำเภอในเขตนี้ ได้แก่ อำเภอบ้านแพง 
อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน  อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม 
   เขตตอนใต้ พื ้นที ่บริเวณใกล้แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกเป็นที ่ราบลุ ่ม ส่วนทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่ดอนมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง   พื้นดินส่วนมากมีลักษณะเป็นหิน
ลูกรัง บางแห่งมีลักษณะเป็นที่เนินและที่ราบสลับกัน  มีแม่น้ำก่ำไหลผ่าน  พื้นที่ทางใต้สุดของจังหวัด ใน
เขตอำเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกั้นเขตระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร สำหรับ
อำเภอที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม  อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก  อำเภอ
นาแก และอำเภอวังยาง 
 

2.4 เขตพื้นที่บริการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีบทบาทและภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน  51 โรงเรียน  
 

3. อำนาจหน้าที่ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้  
  (1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่ -
การศึกษา  แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน-  

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(12) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นเกี ่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที ่การศึกษา ที ่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที ่ของ      

หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วย 
ตรวจสอบภายใน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม 

คณะกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
กลุ่ม

อำนวยการ 

 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม 
นิเทศติดตาม 

ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
บริหารงาน

การเงิน            
และสนิทรัพย์ 

 

สถานศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่ม 
กฎหมายและคด ี
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5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
5.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกเพศชาย-หญิง  ในสังกัด จำแนกรายอำเภอ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ที่ อำเภอ 
จำนวน
โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน (แห่ง) 
จำนวนนักเรียน (คน) 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมชาย รวมหญิง รวม
ทั้งสิ้น ใหญ่พิเศษ ใหญ ่ กลาง เล็ก ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เมืองนครพนม 7 - 2 2 3 1,877 2,074 3,951 1,091 1,770 2,861 2,968 3,844 6,812 
2 ปลาปาก 6 - - 1 5 747 747 1,494 324 541 865 1,071 1,288 2,359 
3 ธาตุพนม 6 - 1 1 4 1,124 1,156 2,280 633 959 1,592 1,757 2,115 3,872 
4 เรณูนคร 2 - 1 - 1 568 668 1,236 365 640 1,005 933 1,308 2,241 
5 นาแก 5 - 1 1 3 1,013 1,108 2,121 594 934 1,528 1,607 2,042 3,649 
6 ท่าอุเทน 6 - - 2 4 814 902 1,716 425 722 1,147 1,239 1,624 2,863 
7 บ้านแพง 3 - - 1 2 499 566 1,065 242 395 637 741 961 1,702 
8 ศรีสงคราม 6 - 1 - 5 854 919 1,773 424 713 1,137 1,278 1,632 2,910 
9 นาหว้า 4 - - 1 3 600 529 1,129 259 373 632 859 902 1,761 
10 โพนสวรรค ์ 2 - - 1 1 369 425 794 260 481 741 629 906 1,535 
11 นาทม 2 - - - 2 171 219 390 98 156 254 269 375 644 
12 วังยาง 2 - - - 2 135 106 241 55 84 139 190 190 380 
รวมทั้งสิ้น 51 - 6 10 35 8,771 9,419 18,190 4,770 7,768 12,538 13,541 17,187 30,728 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
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5.2 ข้อมูลบุคลากร  
ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอ่ืน สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษานครพนม (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

       ผู้อำนวยการโรงเรียน 46 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 57 

       คร ู 1,724 

       พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 118 

       ครูวิกฤติ 15 

       เจ้าหน้าที่ธุรการ 46 

       ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 18 

       ลูกจ้างประจำ 42 

       ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 12 

รวม 2,078 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

       ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขต) 2 

       บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 8 

       บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 22 

       พนักงานราชการ 4 

       ลูกจ้างชั่วคราว 14 

รวม 50 
รวมทั้งสิ้น 2,128 
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6. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
          6.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
      6.1.1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดสอบให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่มีความสมัครใจสอบ จำนวน 4,604 คน เพื่อวัดความรู้และโรงเรียนจะได้นำผล
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
             ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
             เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ สพฐ. 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 52.38 23.68 28.35 30.68 33.77 
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 36.32 
ผลต่าง -2.8 -2.14 -1.82 -3.46 -2.55 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 

 

  จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ สพฐ. ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ. เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ 
สพฐ.ในทุกวิชา โดยค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ.มากที่สุด คือ 
ร้อยละ 3.46 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
             เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

 
 
 
 
 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 52.38 23.68 28.35 30.68 33.77 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.00 
ผลต่าง -1.91 -1.78 -1.54 -3.70 -2.23 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 
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   จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 
มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศในทุกวิชา โดยค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ
มากที่สุด คือ ร้อยละ 3.70 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562   
              และปีการศึกษา 2563  

วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ปีการศึกษา 2562 50.68 28.38 22.00 28.58 32.41 
ปีการศึกษา 2563 52.38 23.68 28.35 30.68 33.77 
ผลต่าง +1.70 -4.70 +6.35 +2.10 +1.36 
แปลผล เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 

 

  จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับร้อยละ 1.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า มีวิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวที่มีค่าเฉลี่ยในปี
การศึกษา 2563 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 เท่ากับร้อยละ 4.70 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
             เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ สพฐ. 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 40.03 34.42 25.79 22.41 30.07 30.54 
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 45.22 36.35 29.73 26.33 33.04 34.13 
ผลตา่ง +5.19 +1.93 +3.94 +3.92 +2.97 +3.59 
แปลผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

  จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ สพฐ. ทั้งในภาพรวมและรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. และวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.มากที่สุด 
เท่ากับร้อยละ 3.94  
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
             เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ     
  

วิชา/ประเภท ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 40.03 34.42 25.79 22.41 30.07 30.54 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 
ผลตา่ง +4.33 +1.51 +4.15 +3.63 +2.61 +3.25 
แปลผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

   ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22             
เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ ในภาพรวมและรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   
 

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 
และปีการศึกษา 2563 

วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ปีการศึกษา 2562 38.75 33.57 24.56 20.31 26.98 28.83 
ปีการศึกษา 2563 40.03 34.42 25.79 22.41 30.07 30.54 
ผลตา่ง +1.28 +0.85 +1.23 +2.10 +3.09 +1.71 
แปลผล เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น 

   

   จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับร้อยละ 1.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 สูง
กว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 มากที่สุด เท่ากับร้อยละ 3.09 
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        6.1.2 ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง PISA 
 

แผนภูมิที่ 1 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  
                สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563   
               
 
 

 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

  จากแผนภูมิที ่ 1 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่านักเรียน
จำนวน 8,611 คน  มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 4,932 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.27 รองลงมาคือ ระดับ “พอใช้” จำนวน 2,122 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64  ระดับ “ดีมาก” จำนวน 
1,159 คน คิดเป็นร้อยละ13.45 และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 ตามลำดับ 
   ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สังกัด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่า  นักเรียนจำนวน 8,245 คน           
มีผลประเมินความสามารถฯ อยู ่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 3,961 คน คิดเป็นร้อยละ  48.04 
รองลงมา คือ ระดับ “พอใช้” จำนวน  2,374 คน คิดเป็นร้อยละ 28.79  ระดับ “ดีมาก” จำนวน  1,456  
คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 454  คน คิดเป็นร้อยละ 5.50  ตามลำดับ  

   ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563  พบว่า นักเรียนจำนวน 7,754  คน           
มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 3,836 คน คิดเป็นร้อยละ 49.47 รองลงมา 
คือ ระดับ “พอใช้” จำนวน  2,148  คน คิดเป็นร้อยละ 27.7  ระดับ “ดีมาก” จำนวน  1,363 คน คิดเป็น
ร้อยละ  17.57 และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน  407 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.24  ตามลำดับ 
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แผนภูมิที่ 2 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  
                สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563                   
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

   จากแผนภูมิที ่ 2 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่านักเรียน
จำนวน 6,358 คน มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 3,362 คน     คิดเป็น
ร้อยละ 52.87 รองลงมาคือ ระดับ “ดีมาก” จำนวน 1,825  คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 ระดับ “พอใช้” 
จำนวน 963  คน คิดเป็นร้อยละ 15.14 และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 208  คน คิดเป็น         ร้อยละ  
3.27  
  ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่า  นักเรียนจำนวน 5,853  คน           
มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 3,141 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 รองลงมา
คือ ระดับ “พอใช้” จำนวน 1,356  คน คิดเป็นร้อยละ  23.16 คน  ระดับ “ดีมาก” จำนวน 1,171  คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.00  และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 185  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.16  
  ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่า  นักเรียนจำนวน 5,683 คน มี
ผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 2,808 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41   รองลงมา
คือ ระดับ “ดีมาก” จำนวน 1,559 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43  ระดับ “พอใช้” จำนวน 1,144 คน คิดเป็น
ร้อยละ.20.13  และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อย 3.02  
   ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้กำหนดให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานโครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงแจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
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และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการส่งเครื ่องมือการคัดกรองให้กับ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพ่ือให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไป 
 

       6.1.3 การส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และ
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA ด้วยระบบออนไลน์ 
   ในปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดำเนินการ
ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตาม
แนว PISA ดังนี้ 
   1. จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการเตรียมรับการประเมิน PISA 2022 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน PISA 2022 โดย
กลุ่มเป้าหมายคือครู หัวหน้าวิชาการ จำนวน 51 คน โรงเรียนละ 1 คน 
   4. ประชุมขยายผลการพัฒนาการอ่านตามแนว PISA 2022 กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนละ 1 คน รวม 153 คน 
   5. ติดตามการเข้าใช้ระบบ PISA Style ของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

          6.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
6.2.1 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะด้านการศึกษา ถือเป็นหัวใจในการพัฒนาศักยภาพ
ของคนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กลายเป็นสังคม
เศรษฐกิจที่แข่งขันกันด้วยปัญญาและมีความรู้เป็นฐานในการทำงาน  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  พึ่งตนเองได้  รวมทั้งให้เยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมจากรัฐ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มีสาระบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่งถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม  จึงมีหน้าที ่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้างต้น  กำหนดแนวทางการบริหารจัดการและ
ดำเนินงานให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จะต้องได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มี
ความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ดังข้อมูลตามตารางที่ 9  
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ตารางที่ 9 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม 
 
 

ปีการศึกษา 

นร.ม.3 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลาง 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

นร.ม.6 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลาง 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

จำนวน เรียนต่อ ม. 4 หรือเทียบเท่า จำนวน เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

2556 8,421 8,243 97.89 6,477 5,630 86.92 
2557 8,042 7,794 96.92 6,769 6,149 90.81 
2558 7,849 7,547 96.15 6,690 5,994 89.60 
2559 7,873 7,759 98.55 6,386 5,515 86.36 
2560 6,910 6,802 98.44 6,156 5,654 91.85 
2561 6,853 6,780 98.94 5,149 4,672 90.74 
2562 7,314 7,257 99.22 5,367 4,981 92.80 
2563 

 (เฉพาะ จ.นครพนม) 
4,594 4,547 98.98 3,417 3,193 93.45 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
   

  จากตารางที่ 9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2563 พบว่า มีนักเรียนที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 98.98   
  สำหรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2563 พบว่า มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 93.45   
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการเพื ่อให้นักเรียนในสังกัด ปี
การศึกษา 2564 ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม ประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังนี้ 
   1. ประกาศการจัดสรรโอกาสการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 
   2. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 
   3. เตรียมพร้อมการรับนักเรียนโดยการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ 
สพฐ. ให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
   4. แจ้งสถานศึกษาขอข้อมูล แผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน 
และชื่อผู้ประสานงานการรับนักเรียนพร้อมเบอร์โทรศัพท์  โดยให้โรงเรียนบันทึกผ่าน Google form หรือ
ส่งทาง AMSS++ 
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   5. สรุปรวบรวมข้อมูลแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ  สัดส่วนวิธีการรับนักเรียน 
พร้อมทั้งเสนอแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
   6. ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเร ียน แผนการรับนักเรียน เขตพื ้นที ่บริการ ให้
สถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองทราบและถือปฏิบัติ 
   7. แจ้งให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน ผ่านโปรแกรมรับนักเรยีน
ของ สพฐ. 
   8. ออกติดตามการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
   9. ประกาศจัดหาที ่เรียนให้นักเรียนที ่ยังไม่มีที ่เรียน โดยสามารถยื ่นความจำนง ณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมโดยตรง หรือยื่นความจำนงออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
   10. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียน และประกาศผลการจัดหา
ที่เรียน 
   11. สรุปผลการรับนักเรียน  รายงาน สพฐ. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
   1. โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับนักเรียนไม่เตม็แผน 
   2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด  
ส่งผลให้โรงเรียนระดับตำบล มีจำนวนนักเรียนน้อยลง  
  แนวทางเพ่ือการพัฒนา 

  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทำ เพ่ือการประกอบอาชีพ และพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน   
   2. จัดการศึกษาตามความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก หากไม่ประสงค์เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ 
หรือเรียนต่อในสายอาชีพได้ 
 

  6.2.2 นักเรียนออกกลางคัน   
   การดำเนินงานด้านการศึกษาของประเทศไทย ได้มีกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการบริหาร
จัดการและส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาของประเทศ กล่าวคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับไว้ 9 ปี คือ 
ต้องเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคน
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
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เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  อย่างไรก็ดี แม้ทุกภาคส่วนและทุกระดับ
ของสังคมจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสและการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน   
แต่ข้อเท็จจริงยังมีนักเรียนอีกจำนวนไม่น้อยที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน   
    

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2555 - 2563 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
 

   จากแผนภูมิที่ 3 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2555 - 2563 พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 - 2560 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน มีแนวโน้มลดลง แต่ปีการศึกษา 2561 กลับเพิ่มขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2560 ถึงร้อยละ 0.75  ทั้งนี้ อาจเนื่องจากในปีดังกล่าว สพฐ.ได้มีนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่ง
การหน่วยงานในสังกัด ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน
จริงในห้องเรียน โดยรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ตรงกับระบบข้อมูลรายบุคคล หรือ DMC  จึงส่งผลต่อ
ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน เพ่ิมข้ึน 
  สำหรับปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ยังคงมีนักเรียน 
ในสังกัด ที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปีโดยไม่สามารถกลับเข้ามาเรียนได้  ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการ
ช่วยผู้ปกครองหาเลี้ยงครอบครัวเป็นสาเหตุอันดับแรก  การประสบกับปัญหาครอบครัวและการอพยพตาม
ผู้ปกครองเพื่อประกอบอาชีพ  เป็นสาเหตุอันดับ 2 และ 3  จากสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้เด็กไม่ได้
เรียนตามที่กฎหมายบังคับไว้  อนึ่ง ในปีการศึกษา 2563 ไม่ปรากฎว่ามีเด็กออกกลางคัน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรง จึงไม่สามารถตรวจสอบ
นักเรียนที่ขาดเรียนได้ จากการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบที่เหมาะสม และจังหวัดนครพนมโดย ศบค.จังหวัดนครพนมประกาศให้ใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ระหว่างแบบ On-line คือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และแบบ 
On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2564 ไดด้ำเนินงาน ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์เฉพาะกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

  2. ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง เพ่ือให้ครรูู้จักนักเรียนรายบุคคล  คัดกรองนักเรียน  ส่งเสริมพัฒนาวิธีการดำเนินงาน กำหนดแนวทาง
การป้องกันแก้ไข และดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดประกวดสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น และประกวดครูที่จัดการศึกษาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนดีเด่น  เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็น
สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
                     6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมี
กลุ่มไลน์คร ูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสาร
ต่าง ๆ 
   7. ประสานสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกกตรวจ
สถานทีใ่นเทศกาลต่าง ๆ เข่น เทศกาลลอยกระทง วันวาเลนไทน์ เป็นต้น 
   8. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้
นักเรียน ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลอย่างต่อเนื่อง และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน 
                     9. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับเงินอุดหนุนในการศึกษาให้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลดอัตราการออก
กลางคัน 
 ผลการดำเนินงาน 
   1. มีนักเรียนยากจนในระบบ จำนวน 13,043 คน ได้รับทุนเสมอภาค จำนวน 4,174 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เป็นเงิน 6,261,000 บาท 
นอกจากนี ้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ดำเนินการส่งต่อ
นักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาสให้ได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 500 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 
บาท สนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิต่าง ๆ จำนวน 24 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท 
  2. การลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรค แต่
อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ยังคงดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน เช่น สำนักงานการศึกษา
พิเศษจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม บ้านพักเด็กและ
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เยาวชนจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัดนครพนม เป็นต้น รวมทั้งมีศูนย์      
ฉก.ชน.สพม.นครพนม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือทุกคน และ   
   3. มอบหมายให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงพื้นที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางจิตใจและมอบถุงยังชีพแก่นักเรียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ   
ศูนย์การเรียนซีวายเอฟ ในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ในการร่วมกันจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนมือถือให้กับ
นักเรียนที่ออกกลางคันหรือเสี่ยงที่จะออกกลางคันให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหรือหากต้องการ
ฝึกทักษะอาชีพหรือทักษะชีวิตตามความต้องการของนักเรียน โดยความร่วมมือของเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนม เช่น อพม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม สถานพินิจจังหวัดนครพนม สพป.นครพนม 
เขต ๑ และ เขต ๒ เป็นต้น 
 

        6.3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
      1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้โรงเรียน/เครือข่ายสถานศึกษา บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ 
      2. โรงเรียน/เครือข่ายสถานศึกษา แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และคัดเลือกครู
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอชื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4. เสนอรายชื่อและผลงานให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลทราบ 
     5. หน่วยงานเจ้าของรางวัลประกาศผลการคัดเลือก 
     6. ประกาศผลการคัดเลือกให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้ารับรางวัลในโอกาสต่าง  ๆ 
เช่น งานวันครู การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับทบทวน ปี 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 18 
 

ตารางที่ 10  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  ได้รับการยกย่อง   
              เชิดชูเกียรติ  สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) 
  

6.4 ด้านการบริหารจัดการ 
6.4.1 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายหลักของการบริหารจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ
โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภายนอก กำหนดให้ทุกสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลง ตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

รางวัล 
ปี 2563 ปี 2564 

ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู 
1.รางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   -เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 1 2 1 1 
   -รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (สถานศึกษา) 10 - 6 - 
   -เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” - 8 - 2 
   -ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล “คุรุสภา” - 3 1 2 
   -ครูภาษาไทยดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึก 
พระนามาภิไธยย่อ ศธ 

- 1 - - 

2.รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   -ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ - - - - 
   -OBEC  AWARDS 9 12 1 41 
   -ครูดีในดวงใจ - 1 - 1 
   -ครูดีศรี สพฐ. - - - - 
3.รางวัลจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   -MOE  AWARDS (อยู่ระหว่างการคัดเลือกระดับเขต) - - - - 
4.รางวัลจากหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ 
   -รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี - - - 2 
   -ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 1 - 1 1 
   -ครูดีไม่มีอบายมุข   8 169 14 407 
   -พระพฤหัสบดี 2 3 2 3 
   -ครูดีของแผ่นดิน - - - 1 
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เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานทางการศึกษามีการตื่นตัว เพื่อจัดทำมาตรฐานทางด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของตนเอง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดย
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  
 

ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ สมศ. ปีการศึกษา 2554-2558 

จำนวนโรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมิน 

(โรงเรียน) 

ผลการประเมิน 
รับรองคุณภาพ ร้อยละ ไม่รับรองคุณภาพ ร้อยละ รอผล 

81 52 64.20 29 35.80 - 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นครพนม 
 

  จากตารางที ่ 11 ในปีการศึกษา 2554-2558 โรงเรียนที ่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 3 ทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ผ่านการรับรอง 52 โรงเรียน เท่ากับร้อยละ 64.20    

 

ตารางที่ 12  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. ปีการศึกษา 2559-2563 

จำนวนโรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมิน (โรงเรียน) 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ 

17 2 11.76 12 70.59 3 17.65 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นครพนม 
 

  จากตารางที ่ 12 ในปีการศึกษา 2559-2563 โรงเรียนที ่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 4 ทั้งสิ้น 17  โรงเรียน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดีข้ึนไป จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 13 ผลการเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 
               สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ประจำปีงบประมาณ 2564 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน ร.ร. 
ที่เข้ารับการ

ประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานที่1 มาตรฐานที่2 มาตรฐานที่3 

จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ 
ดี 14 14 100 14 100 13 92.86 

พอใช้ - - - - - 1 7.14 
ปรับปรุง - - - - - - - 

 

ตารางที่ 14 รายงานประจำปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22        
               ปีการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน 
               ของสถานศึกษา จำนวน 51 โรงเรียน 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที ่2 มาตรฐานที่ 3 

จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 10  18  15  

ดีเลิศ 29  28  29  
ดี 12  5  7  

ปานกลาง - - - - - - 
กำลังพัฒนา - - - - - - 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นครพนม 
 

    จากตารางที ่ 14 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้รวบรวมและ
สังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ของสถานศึกษา จำนวน 51 แห่ง ปี
การศึกษา 2563 และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมระดับดีขึ้นไป จำนวน 51 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จำแนกผลการประเมิน ดังนี้  
   ในภาพรวม สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 14 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 27.45  ระดับดีเลิศ จำนวน  30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82  ระดับดี จำนวน 7 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.73   
   แยกรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับยอดเยี ่ยม จำนวน 10 แห่ง        
คิดเป็นร้อยละ 18.31  ระดับดีเลิศ จำนวน 29 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 56.87  ระดับดี จำนวน 12 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 23.53  โดยมีจุดเด่นที่พบมากที่สุด คือผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด   ร้อยละ 90.19  รองลงมา คือ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
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คำนวณ ร้อยละ 86.27 และด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 82.35  จุดที่ควร
พัฒนา คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 68.62 รองลงมา คือ ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 66.66 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 60.78  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 18 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 35.29  ระดับดีเลิศ  จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.91 ระดับดี จำนวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 9.8  โดยมีจุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 96.07 
รองลงมา คือ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 92.15 และจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 88.23 จุดที่ควรพัฒนา 
คือ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 68.62 รองลงมา คือ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 64.70 และมี
ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 60.78 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
จำนวน 14 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 27.45 ระดับดีเลิศ จำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82  ระดับดี จำนวน 
7 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 13.73 โดยมีจุดเด่นที่พบมากที่สุด คือการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 
82.32 รองลงมา คือใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80.39 และ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 76.47    
 

  6.4.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ตารางที่ 15 ผลการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีงบประมาณ  
               พ.ศ.2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

มาตรฐาน คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
1.การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 ดี 
2.การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 3 ดี 
3.สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

รวม 3 มาตรฐาน 4 ดีมาก 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

   จากตารางที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีผลการดำเนินงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนที่ได้ = 4) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการองค์การและการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการดำเนินงานครอบคลุมตามภาระงานหลัก 
4 ด้าน ซึ่งจำแนกรายมาตรฐานได้ ดังนี้  
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   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มีผลการดำเนินงานในระดับ 
“ดี” โดยมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ จัดทำแผนและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการบริหารและการ
จัดการศึกษา มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
  ทั้งนี้ ควรนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา และส่งเสริมการ
จัดการความรู้  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พร้อมนำองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัยให้มากขึ้น 
  มาตฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  มีผลการดำเนินงานในระดับ “ดี” สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนัก ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยแต่ละด้านมีแนวทาง กระบวนการดำเนินงานที่
ชัดเจนเป็นระบบ 
  ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น  ควรมีการพัฒนากระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่เป็นระบบบูรณาการครอบคลุมตามภารกิจงาที่สามารถนำสู่การปฏิบัติและ
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานได้จริง 
  มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  มีผลการดำเนินงานในระดับ “ดีเยี่ยม” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
การดำเนินงานในมาตรฐานที่ 1 และ 2  รวมทั้งสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย จนส่งผลให้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้  เพื่อให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนภาพให้เห็นความสำเร็จในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น  หน่วยงานจึงควรนำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบ
ความสำเร็จและกระบวนการที่ดีเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นแบบอย่างให้แก่
หน่วยงานอื่นหรือผู้สนใจ  
 

  6.4.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2562 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดการ 
                 ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
                 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2562 
 

 
  

  

  
  

  
 
 
 
 
   จากแผนภูมิที ่ 4 แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2562 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีระดับผลการประเมิน อยู่ใน “ระดับ
มาตรฐานขั้นสูง” (ร้อยละ 75.79) 
  

 6.4.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัด 
                 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 

 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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ที่มา : กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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  จากแผนภูมิที่ 5 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน 17 ตัวชี ้วัด 
รายละเอียด ดังนี้ 
   1. ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 
ตัวชี้วัด คือ  

       - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติต่าง ๆ       
เป็นต้น  ดำเนินการได้ ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย 

     - ร้อยละ 50 ของครู มีการเปลี ่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้   ดำเนินการได้ ร้อยละ 80.02  บรรลุ
เป้าหมาย 

     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยา่ง
เป็นอิสระ ดำเนินการได้ ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย 
   2. ตัวชี้วัดที่ประเมินตามระดับคุณภาพ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.87  อยู่
ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  หากพิจารณารายตัวชี้วัด มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “พอใช้”   
และ จำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ดังนี้   
  ระดับคุณภาพ  “พอใช้”    
      (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)   
      (2) ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
  ระดับคุณภาพ  “ปรับปรุง”    
       (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
22 นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือนโยบายในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา   ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ไปจนถึงระดับพื้นที่อย่างแท้จริง  มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา  โดยนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับที่ 11 และ 12) 
3. (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)  
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
5. นโยบายรัฐบาล  

  6. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  
   7. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
   8. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  
      (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2565) 
  9. แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2563- 2565) 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

1.1 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
1.2  กรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ด้านความม่ันคง 
     1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทางการเมือง ขจัด

คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
     1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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     1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

     1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

     1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

             1.7 การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
     2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาสู่สากล 
     2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
     2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
     2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
     3.3 ปลูกฝั่งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
     3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
     3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
(4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
     4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
     4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
     4.3 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
     4.4 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
     5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มน้ำเน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ 
     5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

               5.5 การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

     5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
     6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
     6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
     6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
     6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 11 ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา คือ  

 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที ่เชื ่อมต่อกับโลกการ
ทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่
เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยา กเห็น
และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 - 
2565 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2571 - 
2575 

ปี 
2576 - 
2580 

วัยเรียน/วัยรุ่น มคีวามรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคดิ 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปญัหา ปรบัตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

คะแนนความสามารถในการ
แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum 
(WEF) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

20 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

20 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

20 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

20 

 

   2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 
แผนย่อย และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา คือ  
        2.2.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย  
ได้แก่ (1.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การ
ติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการ
เรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้
ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การ
พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่
ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี ( 1.2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควร
มีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิง
บูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่
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เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (1.4) พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมี
ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและ
ระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อเลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บ
ประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

  (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่  
(2.1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการ
เรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ  
โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเอง
สอน (2.2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู 
ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครู ที่
ชำนาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน อีกท้ังยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม 
หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ  (2.3) 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สาย
อาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้อง
เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มี
ความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  (3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 
6 แนวทางย่อย ได้แก่ (3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (3.2) จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์
การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงาน
บริหารจัดการโรงเรียน  (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ใน
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การประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
(3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การ
อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (3.5) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการ
รับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้  และ (3.6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับบร ิบทพื ้นที่  ซ ึ ่งรวมถึงการบูรณาการความร ่วมมือระหว ่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

  (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (4.1) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.2) มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (4.3) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
(4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

  (5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทาง
ย่อย  ได้แก่ (5.1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและ
ทักษะพื้นฐานสำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนา
สมรรถนะของแรงงาน  และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง  ๆ 
และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยำมากขึ้นเป็นระยะ (5.2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย 
ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (5.3) จัดให้มีการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (5.4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ
ของประเทศเพื ่อนบ้านในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน และ (5.5 ) ส่งเสริมสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

คนไทยได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

สัดส่วนครผู่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ 

 20 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ  

20 
อัตราการเข้าเรยีนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

        2.2.2 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   

  (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ใน
การเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย
ศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ 
ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

   (2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถ
พิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู ้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 
ประเทศไทยมรีะบบข้อมลู
เพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

และการส่งต่อการพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสถานศึกษาท่ี
สามารถจัดการเรยีน
การสอนที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน และมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ 10 สถานศึกษา 
ทุกแห่ง
สามารถ 

จัดการเรียน
ตามพหุปัญญา 

สถานศึกษา 

ทุกแห่ง
สามารถ 

จัดการเรียน
ตามพหุปัญญา 

สถานศึกษา 

ทุกแห่ง
สามารถ 

จัดการเรียน
ตามพหุปัญญา 

สัดส่วนเด็กและ
เยาวชนท่ีได้รบัการส่ง
ต่อและพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปญัญา 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

 

3. (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)  
สาระของกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายเพื่อพลิกโฉม

ประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยสิ่งที่ต้องทำ คือ การเปลี่ยนผ่านประเทศ 
หรือการ transform ประเทศใน 4 ด้านหลัก ได้แก่   
  (1) การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร ไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองค์ความรู้ หรือ
การมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง บนพื้นฐานของการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (2) การเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีเพียงบางกลุ่มที่เข้าถึงโอกาสไปสู่สังคมที่มีโอกาสสำหรับทุกคน
และทุกพ้ืนที่ หรือการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค โดยทุกกลุ่มคนมีโอกาสในการเลื่อนสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ มีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลง ทั้งในเชิง
ธุรกิจ พื้นที่ รายได้ และความม่ังคั่ง  

(3) การเปลี่ยนผ่านจากการผลิตและการบริโภคที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนในสังคมมีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถรับมือและมี
ภูมิคุ้มกันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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  (4) การเปลี ่ยนผ่านจากกำลังคนทักษะต่ำและภาครัฐที ่ล้าสมัย ไปสู ่กำลังคนและภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง เพื่อเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน 
  ภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน จะมีการกำหนด “หมุดหมาย” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ ่งที่
ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพลิกโฉมประเทศสู่
การเป็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจนและเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม จำนวน 13 หมุดหมาย คือ  
   (1) ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปมูลค่าสูง  
   (2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
   (3) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
   (4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
   (5) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค   
   (6) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  
   (7) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs  
    (8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัยและน่าอยู่ 
      - บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการศึกษา และบริการสาธารณสุข มี
คุณภาพมาตรฐาน ใกล้เคียงกันระหว่างพื้นที่ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณบุคลากร และทรัพยากรที่
สำคัญอ่ืน ๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
   (9) มุ่งเพ่ิมพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงรายได้และความมั่งคั่ง   
       - เด็กจากครอบครัวยากจนได้รับการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับได้อย่างเสมอภาค เพื่อเพิ่มโอกาสการเลื่อนชั้น
ทางเศรษฐกิจและสังคมอันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในประชากรรุ่นถัดไป 
   (10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
   (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
   (12) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต   

                 - ระบบการศึกษาไทยตั ้งแต่ระด ับปฐมว ัยมีค ุณภาพมาตรฐานใกล้ เค ียงกัน 
ภายในประเทศและเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน 
อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทาง
สังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถในการ 
ปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้าง
สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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        - ระบบการศึกษาและกลไกที่เก่ียวเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพ 
ของเด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 
15 – 24 ปี ที่ไมไ่ดเ้รียน ไม่ไดท้ำงาน หรือไมไ่ดอ้ยู่ในระบบฝึกอบรมใด ๆ) 
   (13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

       - การทำงานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการ
ดำเนินงานร่วมกับภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

    - กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน มีการบังคับใช้ 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็น 
Hi-Value and Sustainable Thailand 

    - ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ 
จัดทำ และขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมี
บทบาทในการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
 3.1 วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

3.2 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
      (1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เป้าหมาย 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  เป้าหมาย 2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้าหมาย 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 
       (2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  เป้าหมาย 2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที ่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที ่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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  เป้าหมาย 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
       (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 1 ผู้เรียนมีทักษะและลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมาย 2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานตามวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  เป้าหมาย 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าหมาย 4 แหล่งเรียนรู ้ สื ่อตำราเรียนนวัตกรรมและสื ่อการเรียนรู ้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  เป้าหมาย 5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมาย 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานสากล 
  เป้าหมาย 7 ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
       (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
  เป้าหมาย 2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สำหรับคน
ทุกช่วงวัย 
  เป้าหมาย 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและการรายงานผล 
       (5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 1 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้าหมาย 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้าหมาย 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษา มีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
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  เป้าหมาย 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  เป้าหมาย 3 ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที ่
  เป้าหมาย 4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
  เป้าหมาย 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
5. นโยบายของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  ดังนี้  
  (1)   การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
   (2)   การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
   (3)   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
   (4)   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
   (5)   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  (6)   การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  (7)   การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 (8)   การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
                 และนวัตกรรม  
  (9)   การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
                 ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
  (10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
                  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

(11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
ข้อ (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท ี่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ 
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ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เป็นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลัก 
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
  ข้อ (2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

      - ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาท
ต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการ
พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย       
กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและ 
อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การ 
ปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

ข้อ (3) การลดความเหลื่อมล าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     - ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที ่มั ่นคงแก่ผู ้ที ่เข้าสู่

ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมาก
ขึ้น 
        - ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย 
ข้อบังคับท่ีจำเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
        - จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12  
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 ข้อ (4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ 

ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
   - จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนา
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   - ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี ่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   - ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที ่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น 
   - พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อก าร
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   - ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื ่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
   - พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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   - ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
   - อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น รวมทั ้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพื ่อการเรียนรู ้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
   - สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
   - ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ (8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม เพ่ือนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 
   - สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศมีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืน 
   - เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  ผลิตกําลังคนในสาขาที ่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจำ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  มีช่องทางในการใช้
เทคโนโลยีโดยระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา 
   - การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัด ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 
   - ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออำนวย สร้าง
โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ  
   - ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณชิย์
ของภาคอุตสาหกรรม  
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ข้อ (10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  - ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง 
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
6. นโยบายการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

5.1 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครอง 

โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลักหรือเป็นที่พ่ึงได้ 
  T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
  R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
  U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
  S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
  T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

5.2 ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน และกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

5.3 สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ดังนี้ 
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย  

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มี
ระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื ่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
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8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อให้ผู ้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ ่มโอกาสและการเข้าถ ึงการศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพของกลุ ่มผ ู ้ด ้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
  4. ขับเคลื ่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำ แก้ไขใน
ระดับพื ้นที ่  โดยบูรณาการการทำงานร ่วมก ันท ุกภาคส่วนที ่ เก ี ่ยวข ้องทั ้ งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ดำเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 
  5. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หาก
มีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.     
2564 – 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
7. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561  – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
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ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มี
วินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ
มีจิตสาธารณะ  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึ งกำหนดนโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้  
   1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

  2. ด้านโอกาส   
        2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
     2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั ้งส่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียนที ่มี
ความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ
ป้องกัน ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน  

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  3. ด้านคุณภาพ  
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็น 

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ  

     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาํเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
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     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบท ของพ้ืนที่  

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน  

     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  

    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิม่ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

   1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม ่
   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
   4. พัฒนาผู ้เร ียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
   5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
   6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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   7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 

เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   2. ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
   3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
   6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
8. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2565) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก” 
  ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 “ประชาชนมีรายได้ต่อหัว (GPP Per Capita) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 (ฐานปี 61 = 78,802 บาทตอ่
คนตอ่ปี)” 
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 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด มี 6 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 
 1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 
    วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที ่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”  ประกอบด้วย 4 

แผนงาน คือ  
  1.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากร แหล่งทอ่งเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่ง

อํานวย ความสะดวกและความปลอดภัย สินค้าและมาตรฐานบริการด้านการทอ่งเที่ยว 
         1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
เชิงกีฬา เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   1.3 การบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเชื่อมโยง 
ในทอ้งถิ่น ในประเทศและต่างประเทศ 
   1.4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วและบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 

2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ “คุณภาพชีวิตเกษตรกรดี ด้วยวิถีเกษตรที่ยั่งยืน”  ประกอบด้วย 7 แผนงาน คือ 

   2.1 สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสถาบันเกษตรกร 
   2.2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ไดม้าตรฐาน 
   2.3 ส่งเสริมการสร้างมูลคา่เพ่ิมและจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
   2.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสม ได้มาตรฐานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2.5 การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
2.6 ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
2.7 บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 

3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
   วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและ 

จีนตอนใต ้- ตะวันออก”  ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ 
  3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน รองรับการ

เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 
  3.2 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้า การลงทุนในประเทศภูมิภาคอาเซียน

และจีนตอนใต ้- ตะวันออก 
   3.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-
ตะวันออก 
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล 
   3.5 การพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการขนส่ง 
อัจฉริยะ (Smart Mobility) เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และระบบขนส่ง 
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4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
   วัตถุประสงค์ “สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 7 แผนงาน 

คือ 
  4.1 พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข 

4.2 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  4.3 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและการแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
   4.4 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
   4.5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุมพ้ืนที่และได้มาตรฐานการให้บริการ 

4.6 การพัฒนาและส่งเสริมดา้นการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
4.7 การพัฒนาและส่งเสริมดา้นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

  5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
   วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองแห่งความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย”  ประกอบด้วย 3 

แผนงาน คือ 
  5.1 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน/ชุมชน 

   5.2 เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 
   5.3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคง 
   6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองพัฒนาที่ไรม้ลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นแบบการบริหาร 
จัดการแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงพ้ืนที่ชุ่มนำ้โลก” ประกอบด้วย 8 แผนงาน คือ 

  6.1 บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการในพื ้นที ่ชุ่มน้ำ Ramsar Site แม่น้ำ
สงครามตอนล่าง และพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น ให้บรรลุเป็นหมายที่กำหนดไว้ตามมาตรการ
อนุรักษพ้ื์นที่ชุ่มนำ้ 
   6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
   6.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ จิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   6.4 เสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์และป้องกันผลกระทบ
จากอุทกภัยและภัยแล้ง 
   6.5 เสริมสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
   6.6 เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ของจังหวัด 
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   6.7 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสิ ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment ) และ
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
   6.8 ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนต้นทางอย่างยั่งยืน 
 
9. แผนพัฒนาการศกึษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2563- 2565) 

วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม นำเทคโนโลยี รองรับ
การพัฒนาประเทศและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เชื่อมโยง และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และมีความรู้
ความสามารถตามหลักการทางพหุปัญญา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 
   4. ส่งเสริมการบูรณาการ จัดการศึกษาภายใต้ความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
    2. ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทาการศึกษามีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
          3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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  6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
  7. หน่วยงานทางด้านการศึกษาจังหวัดนครพนมมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 

 

  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการทบทวนผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้เพื่อมุ่งหาคำตอบที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ ศึกษาหา
เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การ  โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT 
Analysis  พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก จาก CPEST ว่ามีประเด็นใดที่เป็นโอกาสหรือเป็นแรงที่เอ้ือต่อ
การบริหารจัดการ และมีประเด็นใดที่เป็นภัยคุกคามหรือเป็นอุปสรรค ที่ทำให้การบริหารงานสะดุด เป็น
ปัญหาในการพัฒนา องค์การมีขีดความสามารถมากน้อยเพียงใดในการใช้โอกาสและหรือการเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น พิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน จาก McKinsey 7S Framework ว่าปัจจัยใดที่เป็น
จุดแข็งท่ีสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประเด็นใดที่เป็นจุดอ่อน ต้องรีบแก้ไขหรือป้องกัน   
  ตามความจำเป็นข้างต้น จึงได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   (ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่ 238/2564  คณะที่ 2)  มีบทบาทหน้าที่ในการ
ทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และทบทวนทิศทางองค์การระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19  จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมระดมความเห็นเป็นการจัดทำแบบสอบถามความเห็น
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม คณะที่ 2 แสดงความเห็นต่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น “เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย” ในหัวข้อ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ประเด็นโอกาส (Opportunities) และประเด็นอุปสรรค (Threats) โดยใช้หลัก C-
PEST , การว ิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประเด ็นจ ุดแข็ง (Strengths) และประเด ็นจ ุดอ ่อน 
(Weaknesses) โดยใช้หลัก 7 S   สรุปเป็นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ปี 2565  จากผล
การแสดงความเห็นแต่ละข้อ เฉพาะข้อที่ตอบ “เห็นด้วย” ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด   
 ส่วนที่ 2 การแสดงความเห็น (เพิ่มเติม) จะนำมารวบรวม วิเคราะห์และสรุปเป็นผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ ปี 2565   
  กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามฯ คือ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ที่ 238/2564  คณะที่ 2 จำนวน 68 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามฯ ทั้งสิ ้น 62 คน      
คิดเป็นร้อยละ  91.18  
 สรุปผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ปี 2565  ได้ดังนี ้
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้หลัก C-PEST 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า ( Customer Behavior : C ) 
1.1 กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
- ความคาดหวังของผู้ปกครองต้องการให้บุตร
หลานได้เรียนในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ  
- ผู้ปกครองให้ความสำคัญต่อคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ความสำคัญกับความ
ปลอดภัยของนักเรียน โดยเน้นการเรียนใน
สถานศึกษาใกล้บ้าน 
- ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา มีความ
สนใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
ส่งนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อ  
- ผู้ปกครองและนักเรียนมีทางเลือกหลากหลาย 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
มากขึ้น และสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียน 

- ผู้ปกครองไม่มีเวลา เนื่องจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 
- กลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลายและมีพ้ืน
ฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 
- ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนในสังคมเมือง ส่งผล
กระทบต่อโรงเรียนนอกเมือง โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในการรับนักเรียนได้น้อยลง 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้ปกครองมีภาระเพ่ิมมากข้ึนในการดูแลบุตร
หลานในการเรียนออนไลน์ 
- นักเรียนต้องช่วยงานผู้ปกครองในเวลาเรียน  
ออนไลน์  ส่งผลให้เรียนไม่เต็มเวลา 
- ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนยังขาดความเข้าใจ
และความพร้อมในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับเรียน
ออนไลน์  และกังวลใจในเรื่องการเรียนรู้ของบุตร  
รวมถึงการวัดประเมินผลของโรงเรียน 

1.2 กลุ่มคู่แข่ง 
- องค์กรภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น ให้การสนับสนุน
ในการจัดการศึกษา จึงมีโรงเรียนครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการแข่งขันเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
- โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาและมโีรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่บริการน้อย 

 

1.3 กลุ่มองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน 
- มีหน่วยงานประเมินสถานศึกษา เช่น สมศ., 
สทศ.ทำให้ผู้ปกครอง/นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การจัดการศึกษา 

- การประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียน มี
มากเกินไป ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนไม่ครบตามหลักสูตร 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1.3 กลุ่มองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน 
- ชุมชน/ท้องถิ่น ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีองค์กรวิชาชีพที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.) 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- หน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัด ปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันฯ 

 
 
 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) 
2.1 ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
- มีระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เช่น 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พรบ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ส่งผลให้การบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนของผู้ปกครอง 
- นโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เช่น นโยบายการพัฒนาสู่ความ
เป็นอาเซียน   นโยบายการประกันคุณภาพ
ภายใน/ภายนอกของสถานศึกษา  นโยบายการจัด
การศึกษาแบบทางเลือก สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความ
จำเป็นของผู้เรียน นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0  
นโยบายรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีฯ 
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

- เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ เน้นที่เอกสาร การ
เทียบเคียงไม่ชัดเจน ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้นโยบาย
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
- นโยบายเร่งด่วนบางเรื่อง ส่งผลกระทบต่อเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการปฏิบัติงานของครู 
- การเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เข้า
แทรกแซงการบริหารจัดการด้านการศึกษา ส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
- มีกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติรองรับนักเรียนที่
ไม่มีทะเบียนราษฎร์ ไม่มีเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนต่างด้าวแต่ไม่มีการ
จัดสรรงบรายหัว 
- มีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินโครงการที่ซ้ำซ้อน
หรือมากเกินไป เช่น โรงเรียนในฝัน/
มาตรฐานสากล/ประชารัฐ เป็นต้น 
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 4 
ฝ่าย ไมช่ัดเจนและไมท่ันต่อเหตุการณ์ 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
2.1 ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- สพฐ.และจังหวัดนครพนม กำหนดมาตรการ
ป้องกันฯ และหน่วยงานทางการศึกษาถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ชุมชนได้ 
- มีระเบียบแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษาท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของชุมชน 

- โครงสร้างที่ปรับเปลี่ยน (สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษา) ส่งผลให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน  

2.2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
- อปท./เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- เกิดการบูรณาการของส่วนราชการ เช่น ใช้พื้นที่
โรงเรียนดำเนินงานด้านสาธารณสุขเช่น เป็น
สถานที่พักคอย เป็นสถานที่รับวัคซีน , อปท.
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดศึกษาตามสถานการณ์ , 
เป็นต้น 

- อปท.และหน่วยงานของรัฐตลอดจนชุมชน
ท้องถิ่นบางแห่งไม่เข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญ
ของงานด้านการศึกษา  ทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา 
- อปท.และหน่วยงานของรัฐบางพ้ืนที่ขาดการเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาการใน
พ้ืนที่ 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
3.1 สภาวะเศรษฐกิจ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ภาครัฐและโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง
และนักเรียน เช่น การผ่อนผันและลดค่าเทอม  
เป็นต้น 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่งขาดวินัย
ทางการเงิน จากการเป็นหนี้สถาบันทางการเงิน
หลายแห่ง 
- พ้ืนที่บริการเป็นสังคมชนบท ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีฐานะ
ทางการเงินไม่มั่นคง เนื่องจากต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรสูง สินค้าทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ  
ไม่แน่นอน 
-  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับรายได้ 
- ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการทำกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การจัดทำโครงงานของนักเรียน  
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
3.1 สภาวะเศรษฐกิจ 
 การใช้เทคโนโลยีที่จำเป็น ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษา/เรียนรู้ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้ปกครอง ชุมชนขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลง
จากการตกงาน ถูกเลิกจ้าง แต่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน
จากอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียน เช่น ค่า
อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

3.2 งบประมาณ 
- ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น เช่น โครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา 
ฯลฯ  
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง โดยสนับสนุนให้นักเรียนคนละ 
2,000 บาท 

- สพฐ.ไม่แจ้งแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี
ให้หน่วยงานในสังกัด (สพม.) ทราบ และ
หน่วยงานในสังกัด (สพม.) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณลดลง จึงทำให้การดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนงบประมาณของหน่วยงาน  
- โรงเรียนได้รับงบอุดหนุนการศึกษาไม่สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และงบลงทุนด้าน
การศึกษาไม่เพียงพอในการสนับสนุนด้าน
การศึกษา 
- ห้วงเวลาของการจัดสรรงบประมาณที่ไม่พร้อม
กัน (องค์กรภาครัฐ/องค์กรท้องถิ่น)  ส่งผลให้ไม่
เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- โรงเรียนงดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ทำให้
หลายโครงการไม่ได้ดำเนินการ 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural : S) 
4.1 จำนวนโครงสร้างประชากรและลักษณะประชากร 
- มีประชากรหลายชนเผ่าและอาศัยอยู่ริมฝั่งโขง 
จึงมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 
- การเปิดประชาคม ASEAN ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพ 

- นักเรียนต่างด้าวขาดหลักฐานทางการศึกษาและ
หลักฐานทะเบียนราษฎร์ 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
4.1 จำนวนโครงสร้างประชากรและลักษณะประชากร 
- มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและภาษาใน
แต่ละท้องถิ่น จึงเอ้ือต่อการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 

- อัตราการเกิดของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง 
ส่งผลให้จำนวนนักเรียนน้อยลง เป็นผลกระทบต่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
- การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองเพ่ือประกอบอาชีพ 
ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลและให้ความอบอุ่นแก่บุตรได้
เต็มที่ 
- ปัญหาการหย่าร้างในปัจจุบัน ทำให้เด็กขาดความ
อบอุ่น ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก 

4.2 สภาพชุมชน 
- ชุมชนมีการพัฒนามากข้ึนในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ค่านิยมของผู้ปกครอง ที่ให้ความสำคัญต่อการ
ได้รับการศึกษาของลูกหลานมากขึ้น 
- ชุมชนเป็นแบบเกษตรกรรม ประกอบกับมีแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

- พ้ืนที่ติดชายแดน มีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นระหว่าง
ประเทศ จึงมีบางพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทางการขนถ่ายยา
เสพติด  ทำให้ชุมชน นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงกับ
ปัญหาการเสพ/ขายยาเสพติดมากขึ้น  
- สภาพชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่งมีแหล่งอบายมุข 
รวมถึงการขยายตัวของสื่อเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ปัญหาเด็กติดเกม  ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ 

4.3 วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เป ็นส ังคมเกษตรกรรม/โครงสร ้างส ังคมไม่
ซับซ้อน 
- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีความ
เชื่อ ค่านิยมที่คล้ายคลึงกัน 
- มีภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดองค์
ความรู้ โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้ 

- ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาไว้อย่างเป็นระบบ 
- ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีฯ อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 
5.1 ความก้าวหน้าด้าน IT 
- การนำระบบ ICT มาประยุกต ์ใช ้ ทำให ้เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  
- การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและชุมชน มีความ
รวดเร็ว ทั่วถึง 
 

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ
อุปกรณ์ ICT ที่มีราคาแพง ทำให้โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ี
ไม่ทันสมัย รวมทั้งขาดงบประมาณที่ต้องจัดซื้อใหม่
และขาดงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุง 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
5.1 ความก้าวหน้าด้าน IT 
- ความก้าวหน้าทางด้าน ICT ทำให้มีการเข้าถึง
องค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถสืบค้น
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและง่าย
ต่อการบริหารจัดการ 
- มี พรบ.คอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่ควบคุมดูแล
การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม พรบ.กำหนด 
- มีความหลากหลายของสื่อ โปรแกรมทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
นักเรียน 
- มีผู้ให้บริการที่หลากหลาย 
- การให้บริการของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
- ความก้าวหน้าด้าน IT  
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- นำ ICT เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูลการเรียนรู้ เช่น วีดีโอสื่อการสอน เป็นต้น 

- ในบางพ้ืนที่ยังมีความเร็วของระบบ Internet ต่ำ 
การสื่อสารไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้ ทักษะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 
- มีเว็บไซต์/ไวรัสก่อกวนการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งผล
ต่อการดำเนินงาน 
- ไม่มีหน่วยงานเฉพาะกิจในการให้ความช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำในด้านการแก้ไขและดูแลระบบ ICT  
- ระบบการควบคุม/ป้องกันการเข้าถึงสื่อ/เว็บไซต์
ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการนำไปใช้ในทางที่
ไม่เหมาะสม 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- สถานะครอบครัวไม่ดี ส่งผลให้นักเรียนไม่
สามารถเข้าถึง IT 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้หลัก 7 S 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้านบุคลากร (Staff : S1) 
1.1 ความเพียงพอของบุคลากร 
 - ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามกรอบ
อัตรากำลัง 
- ขาดแคลนข้าราชการครู ในบางสาขาวิชาเอก  
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก 
- ขาดแคลนครูสายสนับสนุนการสอน เช่น ครู
ธุรการ ครูการเงินและพัสดุ เป็นต้น 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
1.2 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครู จัดทำผลงานเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
สม่ำเสมอ 

- ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำการทำผลงาน
ทางวิชาการ  

1.3 การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
- มีข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนตรงตามสาขา
วิชาเอกและคุณวุฒิ 
- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ 
- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานใน
หน้าที่ชัดเจน 

 

1.4 คุณธรรมจริยธรรม 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็น
กรอบ  ข้อบังคับในการประพฤติ ปฏิบัติตนและอยู่
ในระเบียบวินัย 
- มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจในจังหวัดนครพนม และมีจารีตประเพณี
ดั้งเดิมท่ีหล่อหลอมให้อยู่ในครรลองครองธรรม 
- หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่คร ูบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ 

 

2. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการของผู้นำองค์กร (Style : S2) 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
- ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ 

-นโยบายและวัฒนธรรมการทำงาน ถูกปรับเปลี่ยน
ตามการเปลี่ยนผู้บริหาร 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
2.2 ภาวะผู้นำ (ความรู้ ความสามารถ) 
- ผู้บริหารขององค์การ ผ่านกระบวนการสรรหา
เพ่ือคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งด้วยเกณฑ์การประเมิน
ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ 

 

2.3 การกระจายอำนาจ การสั่งการ การสร้างแรงจูงใจของผู้บริหาร 
- ผู้บริหารขององค์การ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ มีการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจให้บุคลากรทุกระดับ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารขององค์การ มีการบริหารจัดการแบบ
กัลยาณมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ 
- มีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ เช่น ในรูป
ของสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต 

 

2.4 การคิดค้นระบบงาน นวัตกรรมและบริหารจัดการแนวใหม่ 
- ผู้นำองค์กรมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่มี
รูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีนโยบายจัดเวทีประกวดแข่งขันการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้อยู่
เสมอ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้นำส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่และชุมชน เข้ากับสถานการณ์ 

 

3. ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ (Skill : S3) 
3.1 ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 

- บุคลากรในองค์การ มีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย
อยู่ตลอดเวลา ทำให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทดแทนกัน  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนางาน
ด้านวิจัย/นวัตกรรม และนำผลไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนน้อย 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
3.2 ทักษะ ICT 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ
และทักษะในการใช้ ICT  สำหรับการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน ICT ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การใช้เทคโนโลยีและระบบสื่อสารไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า 
- มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนและ
การปฏิบัติงานน้อย 
- ขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ ICT 

3.3 การพัฒนาบุคลากร 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีศูนย์รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน
ระดับเขต เช่น ศูนย์ HCEC   
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- บุุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านทาง
ระบบออนไลน์ 

 

4. ด้านโครงสร้าง (Structure : S4) 
4.1 การจัดโครงสร้าง การบริหารของหน่วยงาน 
- โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์การ เป็นไป
ตามรูปแบบที่ส่วนกลางกำหนด 
- การจัดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
เหมาะสม 

- มีการโยกย้ายบุคลากรระดับเขตพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในเขตพ้ืนที่มากข้ึน  
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 การกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- มีมาตรฐานตำแหน่งในการกำหนดบทบาทหน้าที่
และมีการมอบหมายงานของบุคลากรในสังกัดทุก
ระดับชัดเจน 
- การจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 
ค.(2) ลงตามกรอบอัตรากำลัง  ตรงตามบทบาท
ภาระหน้าที่ 

- ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ บางส่วนมี
หน้าที่รับผิดชอบงานมากเกินสมรรถนะที่กำหนด 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
5. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S5) 
5.1 ทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์) 
- มีการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยใช้หลักร่วม
คิดของบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 

5.2 การกำหนดระบบปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) 
- องค์การมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ เชื่อมโยง
กับนโยบายส่วนกลาง จนถึงระดับพื้นที่เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- มีการปรับแผนปฏิบัติการตามสถานการณท์ี่
เปลี่ยนไป 

- การดำเนินงานบางโครงการเป็นการดำเนินงาน
แบบเร่งด่วน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ 
- การนำแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่จริงจัง เช่น บาง
โรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่
กำหนดไว้  (การยกผลสัมฤทธิ์ O-net) 
 

5.3 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
- มีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มงานและบุคคลในสำนักงานเขตพ้ืนที่
ฯ โดยใช้วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- มีการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 

6. ด้านระบบในการดำเนินงานโครงสร้าง (System : S6) 
6.1 ระบบขั้นตอนการดำเนินงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
- มีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจน เป็นระบบ
ตามโครงสร้างการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม ที่
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
- มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของ 
สพฐ. 
- มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน 
และการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ส่วนกลาง
กำหนด 
- มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร โอน ย้าย 
โดยคณะกรรมการฯ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในบางเรื่องไม่เสร็จสิ้นที่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ส่งผลให้การทำงานเกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ 
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ 
รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมขององค์การ  
ในเว็บไซด์ขององค์การยังมีน้อย 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
6.1 ระบบขั้นตอนการดำเนินงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
- มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สนับสนุนต่อ
การบริหารจัดการภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 

6.2 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- มีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามา
ปรับใช้ จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการบูรณาการด้านการดูแลสุขอนามัยของ
นักเรียนตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดใน
หลักสูตรการเรียนการสอน  
- โรงเรียนสนับสนุนซิมมือถือเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
อินเทอร์เน็ตในการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

- คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 
กลุ่มสาระหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่า 
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
- นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดคำนวณ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้เรียนบางคนขาดความพร้อมในการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ 
- บางครอบครัวขาดความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน อุปกรณด์้านเทคโนโลยีที่ใช้
สนับสนุนในการเรียนการสอนแก่บุตรหลาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บแลต สมาร์ทโฟน และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

6.3 ระบบการวางแผน/การติดตามประเมินผล 
- มีสหวิทยาเขตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เป็นเครือข่าย
ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล 
- มีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ดำเนินการติดตาม 
ประเมินผล 
- มีการรายงานในระบบการติดตามประเมินผลของ
ส่วนกลาง 

- ขาดความต่อเนื่องในการประชุมของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
- ขาดการนำผลการประเมินผลมาปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

6.4 ระบบงบประมาณ 
- มีระบบการบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี
การเงิน และการพัสดุ ที่ตรวจสอบได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ 
- มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
7. ด้านค่านิยมร่วมของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) 
7.1 ค่านิยมร่วม 
- องค์การมีการกำหนดค่านิยมร่วมและกำหนด
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว 
ของบุคลากรในองค์การ 

- ผู้ปฏิบัติงานขาดความตระหนักและไม่เห็น
ความสำคัญในค่านิยมร่วม 

 

บทสรุปการวิเคราะห์สภาพองค์การ 
 1. การวิเคราะห์สภาพภายนอกขององค์กร   

  1.1 ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunity) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
   O1 คุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เกิดการบูรณาการของส่วนราชการอย่าง
ชัดเจน 
    O2 มีความหลากหลายของรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน  ทำให้นักเรียนเข้าถึงและมี
ความสนใจที่จะศึกษาต่อมากขึ้น 
   O3 นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย เอื้อต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง และ
ภาครัฐ มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
   O4 วิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดนครพนม  โดยพื้นฐานมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติมากมาย จึงเกิดภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถิ่น 
   O5 มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารรวดเร็วทั่วถึง ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
   O6 องค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพเข้มแข็ง มีความก้าวหน้าของวิชาชีพ จึงเป็นแรงจูงใจ
ในการเข้าทำงาน  
   O7 ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่มีผลกระทบทางลบต่อผู้เรียน เช่น การผ่อนผัน/การลดค่าเทอม 
และการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมแก่นักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
   O8 การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดการ
เรียนรู้ที่กว้างขวาง  
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  1.2 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
   T1 การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เกิดผลในเชิงซ้ำซ้อนในหลายประเด็น 
    T2 สภาพเศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนด
รายได้ต่อหัวของประชากรที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ เศรษฐกิจครอบครัวยังมีสภาพที่ยากจน 
   T3 ปัญหาสังคม เช่น อัตราการหย่าร้างค่อนข้างสูง เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก ปัญหาการค้า
และการเสพยาเสพติดในพื้นที่  เป็นต้น  ทำให้จำนวนประชากรวัยเรียนในกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาสังคม มี
ค่อนข้างมาก เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
   T4 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาในพ้ืนทีแ่ละการขาดแคลนบุคลากร 38 ค (2)  
   T5 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ผู้ปกครองขาดรายได้ การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอ 
    T6 จำนวนผู้เรียนน้อยลงจากอัตราการเกิดลดลง ส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของขนาด
สถานศึกษา และกระทบต่อการบริหารการศึกษาหลายด้าน 
 

 2. การวิเคราะห์สภาพภายในขององค์กร   
  2.1 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)  มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 

         S1 ผู้บริหารกำหนดนโยบาย กำหนดเครื่องมือในการขับเคลื่อนด้านการบริหารและการจัด
การศึกษาในรูปแบบที่ชัดเจน  เพ่ือให้องค์การมุ่งสู่ความเป็นสากล  
        S2  มีการกระจายอำนาจการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วย
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
        S3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  
        S4 มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมทุกภารกิจ 
        S5 มีการนำสื ่อเทคโนโลยีทางการสื ่อสารเพื ่อการศึกษา (ICT) มาใช้อย่างหลากหลาย 
ประยุกต์ใช้สื ่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที ่จำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
               S6 สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่  
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  2.2 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  (Weakness) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
   W1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนขั ้นพื ้นฐาน ยังมีค่าเฉลี ่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 และต่ำกว่า
ระดับประเทศ  นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ 
       W2 ยังขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูสายสนับสนุนการสอน ครูบางสาขาวิชาเอกในโรงเรียน
ขนาดเล็ก      
   W3 การโยกย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อความชำนาญในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
   W4 การพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรมค่อนข้างน้อย รวมทั้งขาดการนำผลงานที่เกิดขึ้น
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
   W5 การใช้เทคโนโลยีไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาไม่ต่อเนื่อง และขาดการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและพัฒนางานด้านการศึกษา  
    W6 ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อโควิด-19  
   W7 ขาดการจัดทำคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมและผลงานวิชาการ/ผลงานเด่น 
   W8 ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน 
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การกำหนดกลยุทธ์ ด้วย TOWS Matrix 
                                    ภายนอก (External) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายใน(Internal) 

โอกาส ( O ) 
O1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา  
O2 มีความหลากหลายของรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน  ทำให้
นักเรียนเข้าถึงและมีความสนใจที่จะศึกษาต่อมากข้ึน 
O3 นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย เอื้อต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
O4 วิถีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เกิด 
ภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถ่ิน 
O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารรวดเร็วทั่วถึง  
O6 องค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพเข้มแข็ง มีความก้าวหน้าของ
วิชาชีพ จึงเป็นแรงจูงใจในการเข้าทำงาน  
O7 ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ ให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่มีผลกระทบทางลบต่อผู้เรียน   
O8 การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวาง 

อุปสรรค ( T ) 
T1 การเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เป็นอุปสรรคต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา   
T2 สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาคการเกษตร  
รายได้ต่อหัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เศรษฐกิจครอบครัวยังมีสภาพ
ยากจน 
T3 ปัญหาสังคม ทำให้จำนวนประชากรวัยเรียนในกลุ่มเสี่ยง
จากปัญหาสังคมมีค่อนข้างมาก เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
T4 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายด้านการศึกษา 
ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนบุคลากร 38 ค (2)  
T5 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านการศึกษา 
ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้ปกครองขาดรายได้ 
การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอ  
T6 จำนวนผู้เรียนน้อยลงจากอัตราการเกิดลดลง ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของขนาดสถานศึกษา และกระทบต่อการบริหาร
การศึกษาหลายด้าน 

จุดแข็ง ( S ) 
S1 กำหนดนโยบาย เครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารและ
การจัดการศึกษาในรูปแบบที่ชัดเจน   
S2  มีการกระจายอำนาจการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
S3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  
S4 มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงนโยบายทุกระดับ 
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
S5 มีการนำสื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) มา
ใช้อย่างหลากหลาย  
S6 สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ 

กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชงิรุก : Aggressive) 
1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ (O8,O4,S3,S6)  
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบทพื้นที่ (O2,O3,O7,S3,S5,S6)  
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (O3,S1,S3) 
4. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (O2,O3,S4) 
5. เร่งพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (S1,S2,O1) 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
ของผู้เรียน และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต (O8,S1) 
7. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ (O2,O3,S1, O4,S6) 

กลยุทธ์ ST(กลยุทธ์พัฒนาองค์การ : Turnaround) 
 

จุดอ่อน ( W ) 
W1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ันพื้นฐาน ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 
ร้อยละ 50  นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ 
W2 ขาดแคลนครูสายสนับสนุนการสอน ครูบางสาขาวิชาเอก 
W3 การโยกย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อ
ความชำนาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
W4 การพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรมค่อนข้างน้อย รวมทั้ง
ขาดการนำผลงานที่เกิดข้ึนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 
W5 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง และขาดการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
และพัฒนางานด้านการศึกษา  
W6 ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19  
W7 ขาดการจัดทำคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมและผลงานวิชาการ/
ผลงานเด่น  
W8 ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์ป้องกัน : Defensive) 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (O1,O3,W1) 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา (O3,W4,W7) 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย (O5,O6,W2,W3,W5) 
 

กลยุทธ์ WT (กลยุทธ์ประคองตัว : Retrenchment) 
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ส่วนที่ 4 
   สาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ดา้น
การศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ได้ร่วมทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  เพื่อปรับทิศทางของ
การดำเนินงาน ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม  พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผล
ตามวิสัยทัศน์ (Vision) และกำหนดเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “องค์การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง    มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
สู่มาตรฐานสากล   บนพ ื้นฐานความเป็นไทย”  
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
  2. เสริมสร้าง ศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีโอกาสและเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเชื่อมโยงทุกระดับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะพึงประสงค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค ์(Goals) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI & Target)  
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรือมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning   

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
  2. สถานศึกษาที ่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา       
พหุปัญญารายบุคคล 
       2.1 รอ้ยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 

    2.2 ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
  3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 (ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตร ได้
ศึกษาต่อในสายอาชีพหรือมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ/การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
และห้องเรียนสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ) 

4. ผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีข้ึนไป ≥ร้อยละ90 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

เป้าประสงค์ที ่3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมี
ความสุขในสังคม 

ตัวชี้วัด 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
7. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
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8. เด ็กพิการเร ียนรวมผ ่านเกณฑ์การประเม ินตามแผนการจ ัดการศ ึกษาเฉพาะบ ุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) รวมทุกประเภท ≥ร้อยละ 80 

9. เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุก
ประเภท ≥ร้อยละ 80 

10. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ รวมทุกด้าน ≥ร้อยละ 80 

11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ 
สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี  
 เป้าประสงค์ที่ 4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู และเป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด 
  12. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในระดับชาติ ≥10 รางวัล 
  14. ร้อยละ 80 ของครูทีจ่ัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   
  15. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และ
ความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่างน้อย 
1 รายการ ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล ประเมินผล ด้านการใช้สื่อ/
เทคโนโลยี ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ด้านทักษะ
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 
 เป้าประสงค์ที่ 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง เป็นแหล่งเรียนรู้ที ่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวชี้วัด 
 16. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
  17. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  
  18. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที ่6  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กำหนด การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง   
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ 
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   เป้าประสงค์ท่ี 7  บริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ NKP Education 4.0 Model   
ตัวชี้วัด 

   19. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  / การบริหาร
จัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ PMQA 7 

หมวดในระดับพ้ืนฐาน 
 20. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ≥ร้อยละ 85 
  21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่าง
น้อย 5 ชิ้นงาน  5 กลุ่ม/หน่วย ที่บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม   
  22. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  23. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ที่มีการพัฒนา
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (2) ด้านทักษะวิชาการ  (3) ด้าน
ทักษะอาชีพ  (4) ด้านทักษะชีวิต  (5) ด้านภาษา  (6) ด้าน ICT (7) ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
  24. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
  25. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
 26. ความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ≥ร้อยละ 90 
    

จุดเน้น 
  1. ด้านผู้เรียน 

   1.1 คุณภาพ : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะตาม 3Rs8Cs                  
   1.2 คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มวีินัย สุจริตและจิตอาสา  

       1.3 สวัสดิภาพผู้เรียน : มีพ้ืนที่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 
   2. ด้านบุคลากร 

        - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
     3. ด้านองค์การ 
      3.1 หน่วยงานในสังกัด เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม   
      3.2 หน่วยงานในสังกัด เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม   
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วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 “บริการที่เป็นมิตร พิชิตด้วยรอยยิ้ม”  
 

ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization)  
F-U-N = คนสำราญ  งานสำเร็จ Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ 
    Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
    Noble mind  =  พึงมีคุณธรรม นำจิตใจ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Map) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
 
 
 
 

  

 
 

วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับประเทศ 

การสร้างโอกาส ลดความเหลือ่มล้ำ และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภบิาล

และการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

ประสิทธิผล 
  ตามยุทธศาสตร์ 

คุณภาพ 
  การบริการ 

ประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และเป็นมืออาชีพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด    

การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเข้มแข็ง   

 

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/
หรือมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้

ตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

เสริมสร้าง ศักยภาพผู้เรียนให้มีณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรง
ตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วย 
หลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเชื่อมโยง 
ทุกระดับ 

องค์กรบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง    มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล   บนพื้นฐานความเป็นไทย 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค 
เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 

บริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ 
 NKP Education 4.0 Model 

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงทุกระดับ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล  
ปีงบ 2564/
กศ.2563 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2565 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาผู้เรยีนให้ม ี 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที ่ 100 100 กลยุทธ ์
คุณภาพ และเพิ่มขดี มาตรฐานการศึกษาขั้น ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน    1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนา 
ความสามารถในการ พื้นฐานและ/หรือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับ   ศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
แข่งขันระดับประเทศ มาตรฐานสากล    นานาชาติตามโครงการ PISA   2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน 
 2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนที ่   อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดการ 
 ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อ   เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ 
 เป็นเลิศทางวิชาการ ด้วย พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล   บริบทพ้ืนท่ี 
 การจัดการเรยีนรู้แบบ 2.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรยีน 100 10 3. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 active learning การสอนตามพหุปัญญา   ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อ 100 10 แนวทางการพัฒนา 
  พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล   - ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้้เรยีนมีความรู้ 
     มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน 
     ศตวรรษ ท่ี 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดี มีวินัย 
     มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
     ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง 
     เป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายดา้น 
     การศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล  
ปีงบ 2564/
กศ.2563 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2565 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาผู้เรยีนให้ม ี 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม 3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ 100 80 - พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปญัญา  
คุณภาพ และเพิ่มขดี มาตรฐานการศึกษาขั้น สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการ   - พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
ความสามารถในการ พื้นฐานและ/หรือ ประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยูร่ว่มกันในสังคม   คณิตศาสตร์ การคดิขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร ์
แข่งขันระดับประเทศ มาตรฐานสากล    อย่างสอดคล้อง ตามสภาพความตอ้งการและ   และเทคโนโลยีดิจิทลัและภาษาตา่งประเทศ เพ่ือเพิ่ม 
 2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง บริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็น   ขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่อาชีพ 
 ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21   และการมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ 
 เป็นเลิศทางวิชาการ ด้วย      (1) ม.1-3         ความต้องการของประเทศ 
 การจัดการเรยีนรู้แบบ       (2) ม.4-6   - ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทลัและด้านการ 
 active learning (ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาตอ่ในสายอาชีพหรือ   เรียนรู้ของผูเ้รียนที่นำไปสู่ Digital Life & Learning 
  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ/การจัดการ   - ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัด 
  ศึกษาแบบทวิศึกษาและหอ้งเรียนสู่การสร้างอนาคตให้   ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและ 
  ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ)   ส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
  4. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบหลักสูตร ม.3=94.85 ≥ 90 - พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
  มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด ม.6=96.48  ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของ 
  วิเคราะห์ และการเขียน แตล่ะระดับชั้น ผ่านใน   สามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education, 
  ระดับดีขึ้นไป   Competency Building , Creative Education 
  5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 100 100 - ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมนิผลเพื่อการ 
  ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ   เรียนรู้ ทีส่อดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
  (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ทัศนศลิป์ นาฏศลิป ์   โดยให้มรีูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่นการทดสอบ 
  ดนตรี กีฬา)   ด้วยข้อสอบปรนัยและอตันัย การประเมินภาคปฏิบัต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล  
ปีงบ 2564/
กศ.2563 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ปี 2565 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาผู้เรยีนให้ม ี 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม    (Performance-based Assessment) และการ 
คุณภาพ และเพิ่มขดี มาตรฐานการศึกษาขั้น    ประเมินตามสภาพจริง เป็นต้น 
ความสามารถในการ พื้นฐานและ/หรือ    - เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการ 
แข่งขันระดับประเทศ มาตรฐานสากล       อย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
 2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง    - พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรยีนรู้เพื่อ 
 ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ    ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้ง 
 เป็นเลิศทางวิชาการ ด้วย    ดำเนินการใหม้ีการขยายผล 
 การจัดการเรยีนรู้แบบ     - สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอรม์ 
 active learning    ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
     - บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ 
     และการประกอบอาชีพหรือการมงีานทำตาม 
     ความต้องการและความถนดัของผูเ้รียน 
2. การสร้างโอกาส ลด 3. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทาง 6. ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีจบ 98.98 100 กลยุทธ ์
ความเหลื่อมล้ำ และ การศึกษาอย่างครอบคลุม  หลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ัน   4. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคณุธรรม จรยิธรรม และ 
ปลูกฝังคณุธรรม  เสมอภาค เป็นคนดีและม ี มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า   เสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี และยดึ 
จริยธรรม คณุลักษณะพึง ความสุขในสังคม 7. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูรใน 93.45 70 มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา  ปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น   พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  8. ร้อยละของเด็กพิการเรยีนรวมผ่านเกณฑ์การ  ≥ 80 5. ส่งเสรมิให้ประชากรวัยเรยีนทุกคน ได้รับโอกาส 
  ประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   และความเสมอภาคทางการศึกษาในการพัฒนาเต็ม 
  (Individualized Education Program : IEP)    ตามศักยภาพ 
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2. การสร้างโอกาส ลด 3. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทาง 9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสไดร้บัการดูแลช่วยเหลือ 100 ≥ 80 แนวทางการพัฒนา 
ความเหลื่อมล้ำ และ การศึกษาอย่างครอบคลุม  และส่งเสรมิให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ   - สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึง 
ปลูกฝังคณุธรรม  เสมอภาค เป็นคนดีและม ี รวมทุกประเภท   การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร 
จริยธรรม คณุลักษณะพึง ความสุขในสังคม 10. ร้อยละของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดร้ับการ 100 ≥ 80 วัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องโดยจดัการศึกษาตามขีด 
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา  ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้บัการศึกษาเตม็ตาม   ความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ศักยภาพ รวมทุกดา้น   ของแต่ละบุคคล 
  11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคัน 0 ลดลงจากป ีกศ. - ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาดำเนินการค้นหา 
  ลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ. (ไม่มีเด็กออก ที่ผ่านมา เฝ้าระวัง ติดตามและประสานช่วยเหลือประชากรวัย 
  ต่อเนื่อง 2 ป ี กลางคัน)  เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบ 
     การศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาท่ีมคีณุภาพ และได้รับ 
     การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและ 
     สนับสนุนให้มีข้อมลู องค์ความรูแ้ละแนวทาง/ 
     วิธีการ/เครื่องมือท่ีจำเป็นในการปอ้งกันนักเรียน 
     ออกจากระบบการศึกษา 
     - พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ  
     เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา 
     สำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที ่
     เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
     และเด็กด้อยโอกาส 
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2. การสร้างโอกาส ลด 3. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทาง    - ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการ 
ความเหลื่อมล้ำ และ การศึกษาอย่างครอบคลุม     สร้างโอกาสทางการศึกษา 
ปลูกฝังคณุธรรม  เสมอภาค เป็นคนดีและม ี    - ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
จริยธรรม คณุลักษณะพึง ความสุขในสังคม    สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียง     กลยุทธ ์
3. การส่งเสริม พัฒนาคร ู 4. ครูและบุคลากร 12. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนา 100 90 6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และบุคลากรทางการ ทางการศึกษามีสมรรถนะ และยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ   สามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพในรูปแบบท่ี 
ศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ม ี พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด   หลากหลาย 
 จิตวิญญาณของความเป็น 13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและ 487 ระดับชาติ≥10 แนวทางการพัฒนา 
 ครู และเป็นมืออาชีพ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน  (ผูบ้ริหาร 26 คน รางวัล - ส่งเสริมใหค้รสูามารถจัดการเรยีนการสอนและการ 
  สพท.และสถานศึกษา ครู 461 คน)  เรียนรูรู้ปแบบ Active Learning / Co-creation 
     ให้กับผู้เรยีนในทุกระดับชั้น 
  14. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได ้ 80 80  
  เรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง     - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มีศักยภาพ 
  15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับ 100 80 ในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน 
  การอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญ   สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
  ในการจัดการเรียนการสอน มมีาตรฐานวิชาชีพ    และใช้เทคโนโลยดีิจิทัลรวมถึงมีความรู้และทักษะใน 
  และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม ่  (อย่างน้อย    สังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจใน 
  1 รายการ ดังนี้ ด้านการจัดการเรยีนการสอน   ความเป็นครมูืออาชีพ 
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3. การส่งเสริม พัฒนาคร ู 4. ครูและบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านการสอน ด้านการวัดผล    - ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรทางการ ทางการศึกษามีสมรรถนะ ประเมินผล ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลย ี   ให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ม ี ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ด้านคุณธรรม    โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสรมิการทดสอบ 
 จิตวิญญาณของความเป็น จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ด้านทักษะภาษา   สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน 
 ครู และเป็นมืออาชีพ เพื่อการสื่อสาร การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่าง   นานาชาติ มีจรรยาบรรณและจิตวญิญาณความเป็น 
  ต่อเนื่อง)   คร ู
     - เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
     เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการ 
     บริหารจดัการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
     กลยุทธ ์
4. การจัดการศึกษาเพื่อ 5. สำนักงานเขตพื้นท่ี 16. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมทีส่่งเสริม 100 85 7. ส่งเสรมิสนับสนุนการจดั การศกึษาวิชาชีพ เพื่อ 
ความมั่นคง และการ การศึกษา สถานศึกษา  สนับสนุนในการสรา้งภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการ   ส่งเสริมการมีงานทำของผู้เรยีน และพัฒนาทักษะ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น ส่งเสริม สนับสนุนและจัด เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ   ในการดำรงชีวิต 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม การศึกษาเพื่อความมั่นคง  (ยาเสพตดิ,ฝุ่น PM 2.5,ความรุนแรง,การค้ามนุษย์,   8. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ภัยพิบัติ,ภยัคกคามในทรัพย์สินและชีวิต)   มิตรกับสิ่งแวดล้อมและใหผู้้เรียนมคีวามปลอดภัย 
พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 17. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน 98 90 จากภัยทุกรูปแบบ 
 ตามหลักปรัชญาของ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรระดบัดีขึ้นไป   แนวทางการพัฒนา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 18. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ 100 80 - สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่คร ู
  ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะหป์ระเมิน 
  สิ่งแวดล้อม   สถานการณ์ความเสี่ยงและดำเนินการตามแนวทาง 
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4. การจัดการศึกษาเพื่อ 5. สำนักงานเขตพื้นท่ี    ในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให ้
ความมั่นคง และการ การศึกษา สถานศึกษา     สามารถปรับตัวรองรับวิถีชีวิตใหมต่่อโรคอุบัติใหม ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น ส่งเสริม สนับสนุนและจัด    และโรคอุบัติซ้ำ (New Normal) 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม การศึกษาเพื่อความมั่นคง     - ส่งเสริมการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย    รู้จักวิธีการป้องกันและแกไ้ข เกี่ยวกับภัยคุกคาม 
พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    ภัยจากยาเสพตดิ 
 ตามหลักปรัชญาของ    - ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 เศรษฐกิจพอเพียง    มีพื้นฐานท่ีมั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง 
     ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือ 
     และยุวกาชาดความรุนแรง การคกุคามในชีวิตและ 
     ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ ภยั 
     พิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ำ 
     ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์า้นสิ่งแวดล้อม 
     ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
     - พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะ 
     ชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัย 
     พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่และโรค 
     อุบัติซ้ำ 
     - ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทลัและด้านการ 
     เรียนรูด้้วยตัวเองที่นำความพร้อมของครูผู้สอนในการ 
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4. การจัดการศึกษาเพื่อ 5. สำนักงานเขตพื้นท่ี    จัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย 
ความมั่นคง และการ การศึกษา สถานศึกษา     เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณภ์ัยพบิัติและภัยคุกคาม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น ส่งเสริม สนับสนุนและจัด    - ส่งเสริมใหม้ีการจดัสภาพแวดล้อมและสร้างระบบ 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม การศึกษาเพื่อความมั่นคง     ผู้เรยีนมีความปลอดภัยมีความอบอุ่น และมีความสุข 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย    ในสถานศึกษา 
พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    - เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจาก 
 ตามหลักปรัชญาของ    ภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัย 
 เศรษฐกิจพอเพียง    คุกคามทางไซเบอร์การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม 
     พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรง 
     ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศและ 
     ยาเสพตดิ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
     - พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ 
     รวมทั้งเสริมสร้างสวสัดิการให้ครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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5. การพัฒนาและสร้าง 6. สำนักงานเขตพื้นท่ี 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบ อยู่ระหว่าง ผ่านเกณฑ ์ กลยุทธ ์
ความเป็นเลิศในการ การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการ การประเมิน PMQA 9. เร่งพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจดัการ 
บริหารจดัการองค์กร ตาม มีคุณภาพตามมาตรฐาน องค์การสู่ความเป็นเลิศ/การบริหารและการจัดการ ของ สพฐ. ระดับพื้นฐาน แบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
หลักธรรมาภิบาลและการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด  ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   ทันสมัย 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการเป็นไป 20. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 81.67 ≥ 85 10. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัย 
 ตามหลักธรรมาภิบาล โดย การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของ   ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาค หน่วยงาน (ITA)   แนวทางการพัฒนา 
 ส่วนอย่างเข้มแข็ง  ระบบ 21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ 3 อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน/ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data)  
 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาที่บรรล ุ  5 กลุ่ม/หน่วย และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย และเป็น 
 การศึกษามีประสิทธิภาพ เป้าหมายประสบความสำเร็จตามภารกิจของแตล่ะ   ปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที ่
 และเชื่อมโยงทุกระดับ กลุ่ม   แตกต่างของนักเรียน และผูร้ับบรกิารทุกประเภท  
 7. บริหารจัดการโดยใช้ 22. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดั ไดร้ับการพัฒนา 100 100 - พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรบัปรุงการบริการ 
 เครื่องมือ NKP Education ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ   กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็น 
 4.0 Model คุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพ   นวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม 
  ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ   และเฉพาะกลุ่มไดโ้ดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล 
  ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   กลางของหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตามเกณฑ์ที่กำหนด   และปลอดภัยในทุกมติ ิ
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5. การพัฒนาและสร้าง 6. สำนักงานเขตพื้นท่ี 23. จำนวนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/ 8/1  8/1  - พัฒนาและจัดระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 
ความเป็นเลิศในการ การศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ที่มีการ   สำหรับประชาชนและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ได้มีการ 
บริหารจดัการองค์กร ตาม มีคุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ของผู้เรยีน   เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
หลักธรรมาภิบาลและการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด  (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (2) ด้านทักษะวิชาการ     - ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการเป็นไป (3) ด้านทักษะอาชีพ  (4) ด้านทักษะชีวิต     บริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพทกุระดับ 
 ตามหลักธรรมาภิบาล โดย (5) ด้านภาษา  (6) ด้าน ICT (7) ด้านการมสี่วนร่วม   - สนับสนุนการจดัทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนท่ี 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาค ของเครือข่าย    สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างม ี
 ส่วนอย่างเข้มแข็ง  ระบบ 24. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ 100 100 คุณภาพ 
 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active   - พัฒนาโรงเรียนมัธยมดสีี่มุมเมือง โรงเรียนคณุภาพ 
 การศึกษามีประสิทธิภาพ Learning)   ของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี 
 และเชื่อมโยงทุกระดับ 25. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 100 100 สามารถดำรงอยูไ่ด้อย่างมคีุณภาพให้มีคุณภาพ 
 7. บริหารจัดการโดยใช้ พิเศษไดร้ับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็น   อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ 
 เครื่องมือ NKP Education ระบบ (ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย , ร.ร.อุเทนพัฒนา)   - ส่งเสริมการจดัการศึกษาในสถานศึกษาที่มี 
 4.0 Model 26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/ 98.50 ≥ 90 วัตถุประสงค์เฉพาะและพื้นท่ีพิเศษ อาทิ โรงเรียนใน 
  การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและ   โครงการพระราชดำริ โรงเรียนในเขตพัฒนา 
  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 
     - สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ 
     การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ 
     คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น 
     พื้นฐาน 
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5. การพัฒนาและสร้าง 6. สำนักงานเขตพื้นท่ี    - พัฒนาระบบประกันคณุภาพสถานศึกษาและ 
ความเป็นเลิศในการ การศึกษาและสถานศึกษา    ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบ 
บริหารจดัการองค์กร ตาม มีคุณภาพตามมาตรฐาน    ประกันคณุภาพ 
หลักธรรมาภิบาลและการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด     - พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงานบุคคลให ้
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการเป็นไป    เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตามหลักธรรมาภิบาล โดย    - พัฒนาระบบการประเมิน คณุธรรมและความ 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาค    โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 ส่วนอย่างเข้มแข็ง  ระบบ    โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลัก- 
 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ    ธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 การศึกษามีประสิทธิภาพ    อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 และเชื่อมโยงทุกระดับ    - เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 7. บริหารจัดการโดยใช้    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เครื่องมือ NKP Education    - ส่งเสริมการมสี่วนร่วม และจดัการศึกษาร่วมกัน 
 4.0 Model    ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร 
     อื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจท่ีตอบสนอง 
     ต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน 
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ตารางแสดงโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
ตัวช้ีวัด โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีไดร้ับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุ 
โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  Reading Literacy , ความฉลาด
รู้ด้านคณิตศาสตร์ Mathematical Literacy และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Scientific Literacy) 
โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกดา้นและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล 
     2.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรยีนการสอนตามพหุปัญญา 
     2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รบัการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active Learning 
โครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  
โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก  หนอง  นา  
แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 
โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) 
โครงการ ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน 
ด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตาม
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็น 
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21       

โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 
โครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  
โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก  หนอง  นา  
แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 
โครงการ การพัฒนาแผนการจดัการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) 
โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP : English for Specific 
purposes) 
โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนรวม 

4. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบหลักสูตร มผีลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขยีน แต่ละระดบัช้ัน ผ่านในระดับดขีึ้นไป  

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุ 
โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  Reading Literacy , ความฉลาด
รู้ด้านคณิตศาสตร์ Mathematical Literacy และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Scientific Literacy) 

5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนดัและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ทัศนศลิป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  Reading Literacy , ความฉลาด
รู้ด้านคณิตศาสตร์ Mathematical Literacy และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Scientific Literacy) 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 
โครงการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ดา้นการจัดการเรยีนการสอน Coding   
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ตัวช้ีวัด โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนดัและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ทัศนศลิป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 

โครงการ  ประกวดสื่อสร้างสรรคส์านฝันเด็กนครพนม 
โครงการ การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2565 

6. ร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศกึษา 2564 ได้ศึกษาต่อ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเทา่ 

โครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 
ภาคบังคับ  ปีการศึกษา 2565 
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศกึษา ปีการศึกษา 2565 
โครงการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
โครงการ สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคดักรองนักเรยีนยากจนและยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไขและพัฒนาระบบ
สารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

7. ร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศกึษา 2564 ได้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

โครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 
ภาคบังคับ  ปีการศึกษา 2565 
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศกึษา ปีการศึกษา 2565 
โครงการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 
โครงการ สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคดักรองนักเรยีนยากจนและยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไขและพัฒนาระบบ
สารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

8. ร้อยละของเด็กพิการเรยีนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education Program : IEP) รวมทุกประเภท  

โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนรวม 
 

9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสไดร้บัการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ไดร้ับการศึกษา 
เต็มตามศักยภาพ รวมทุกประเภท  

โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุ 
โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนรวม 
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศกึษา ปีการศึกษา 2565 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
10. ร้อยละของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสรมิให้ได้รับ
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ รวมทกุด้าน  

โครงการ ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 
โครงการ    ประกวดสื่อสร้างสรรค์สานฝันเด็กนครพนม 
โครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคบั   
ปีการศึกษา 2565 
โครงการ   การประเมินคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดบัมัธยมศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2565 

11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และตำ่กว่าอัตราการออก
กลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ป ี

โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โรงเรียนสุจรติ)  
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสอืจิตอาสาพระราชทานในสถานศกึษา ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคบั  
ปีการศึกษา 2565 
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศกึษา ปีการศึกษา 2565 
โครงการ  ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา  
โครงการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 
โครงการ สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคดักรองนักเรยีนยากจนและยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไขและพัฒนาระบบ
สารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

12. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) 
โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP : English for Specific 
purposes) 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับทบทวน ปี 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 88 
 

ตัวช้ีวัด โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

โครงการ ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 
โครงการ  การพัฒนาและ เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่   
โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

14. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง   โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active Learning 
โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก  หนอง  นา 
แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 
โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา 
โครงการ โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้มูลนิธิเพ่ือการศึกษาคอนเน็กซ์อดีี 

15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้
และความชำนาญในการจดัการเรยีนการสอน มมีาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของ
ครูยุคใหม่  

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active Learning 
โครงการ ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา  
โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุ 
โครงการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ดา้นการจัดการเรยีนการสอน Coding   
โครงการ  การพัฒนาและ เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
16. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมทีส่่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภมูิคุ้มกัน พร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา 
โครงการ การพัฒนาแผนการจดัการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี 
โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสอืจิตอาสาพระราชทานในสถานศกึษา ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการ    ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา  
โครงการ ขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ในสถานศึกษาบูรณาการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

17. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตร 
ระดับดีขึ้นไป  

โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก  หนอง  นา  
แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 
โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โรงเรียนสุจรติ)  
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสอืจิตอาสาพระราชทานในสถานศกึษา ประจำปีงบประมาณ  
2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
โครงการ    ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา  

18. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก  หนอง  นา  
แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 
โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ  
2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล / การ   
 บริหารจดัการองค์การสู่ความเปน็เลิศ / การบริหารและการจดัการศึกษาที่ม ี
 ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 

ทุกโครงการ  
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ตัวช้ีวัด โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
20. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (ITA)  

โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โรงเรียนสุจรติ)  
โครงการ เสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจรติ) 
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการ ตรวจสอบการบริหารจดัการด้านการเงินสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการ ติดตามการร้องเรยีนและประสานคดภีาครัฐ 
โครงการ การเรียนรู้กฎหมายด้วยห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัระบบควบคมุภายใน 

21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ที่บรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแตล่ะกลุ่ม 

โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 
โครงการ ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 
โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสอืจิตอาสาพระราชทานในสถานศกึษา ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการ  ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา  
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการ ตรวจสอบการบริหารจดัการด้านการเงินสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการ การเรียนรู้กฎหมายด้วยห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
โครงการ อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 
โครงการ  การพัฒนาและ เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ที่บรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแตล่ะกลุ่ม 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่   

22. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดั ไดร้ับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน กำกับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา และมผีลการประเมินคณุภาพภายนอกจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

โครงการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรยีนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019   
โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
โครงการ นิเทศตามจุดเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพม.นครพนม   
โครงการ พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

23. จำนวนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรยีนคุณภาพมธัยมศึกษาทุกโรงเรียน 
ที่มีการพัฒนาสถานศึกษาใหเ้อื้อตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(2) ด้านทักษะวิชาการ  (3) ด้านทักษะอาชีพ  (4) ด้านทักษะชีวิต  (5) ด้านภาษา   
(6) ด้าน ICT (7) ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  

โครงการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพประจำตำบลและโรงเรียนคณุภาพมัธยมศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

24. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง (Active Learning)  

โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active Learning 
โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่ง
น้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 
โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา 
โครงการ โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้มูลนิธิเพ่ือการศึกษาคอนเน็กซ์อดีี 

25. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพฒันาการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

โครงการ พัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

ทุกโครงการ 
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ส่วนที่  5 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
 เพื่อให้การบริหารแผนสู ่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ถ่ายทอดนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การ
และเครื่องมือ NKP Education 4.0 Model สู่ผู้บริหาร ครูและและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทุก
ระดับ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจในกระบวนการของการบริหารและการจัด
การศึกษา ขับเคลื่อนกลยุทธให้มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
   2. พิจารณางบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์และความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด   
   3. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับเครือข่ายด้าน
การศึกษา บูรณาการการทำงานและงบประมาณร่วมกับทุกภาคส่วน 
   4. กำกับ ติดตาม การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี  
 

การบริหารโครงการและงบประมาณ 
  การจัดทำโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จะพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทุกด้านและ
สนับสนุนทางการศึกษา เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นหลัก  ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการในระดับพ้ืนที่เป็นสำคัญ  การบริหารโครงการและงบประมาณจะดำเนินการโดยใช้ 
NKP Education 4.0 Model เป็นเครื่องมือและดำเนินงานตาม Deming Cycle  หรือวงจรบริหารคุณภาพ 
ประกอบด้วย 4  ขั้นตอน คือ 

2.1 Plan (การวางแผน)  กลุ่มที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย ศึกษากรอบนโยบายที่
เกี่ยวข้องและรับทราบถึงปัญหาความต้องการของพื้นที่  เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดของการจัดทำโครงการ 
ซึ่งรวมถึงการคิดพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและกำหนดเงื่อนไขในการใช้
งบประมาณ  การพิจารณาโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่สนับสนุน ทั้งนี้ แผนที่ วางไว้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   

2.2 Do (การปฏิบัติตามแผน) กลุ่มที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย จะดำเนินการตาม
แผน โดยการกำหนดให้มีโครงสร้างการดำเนินการ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นต้น  มีวิธีการ
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ดำเนินการ เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  การ
จัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ  และมีผลของการดำเนินการ เช่น รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการอบรม ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ 

2.3 Check (การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) กำหนดให้มีการประเมินแผน เช่น การ
ประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน  การประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ไดต้ั้ง
ไว้  การควบคุม กำกับตรวจสอบ  โดยใช้ระบบ My Office  นำเสนอผลการดำเนินงานและผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ เป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ 

 2.4 Act (การปรับปรุงแก้ไข)  เมื่อมีการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามระบบเป็นรายไตรมาสเพื ่อให้ผู ้บริหารทราบแล้ว  จะนำผลการกำกับตรวจสอบ มา
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยกำหนดวิธีการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการ
ดำเนินการในครั้งต่อไปหรือปีต่อไป หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก  
                    เมื่อดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการ
ประเมินโครงการ  นำเสนอต่อผู ้บริหารเพื ่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาความสำเร็จของโครงก าร  ทราบ
ข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย และทราบว่าโครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใด  
ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการในปัจจุบันและอนาคต
ได ้
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ที่  238  / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

.............................................................. 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546   
หมวด 3 กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (5 ปี ) และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ที่กำหนดให้ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็น
แผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565” เพื่อแสดงนโยบายของรัฐบาลให้
เห็นเป้าหมายการบริหารงานในระดับชาติเป็นภาพรวมของภารกิจของรัฐ    ซึ่งจะแสดงออกมาในรูป
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และส่วนราชการทุกแห่งจะมีการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อนำนโยบายที่
รัฐบาลกำหนดแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติและต้องติดตามและประเมินผล  ทั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์
สูงสุดของประเทศ  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) เป็น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนทิศทางองค์กร กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579)  นโยบายของส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  นำแผนสู่การปฏิบัติจนถึงระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของพ้ืนที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในด้านการศึกษา  
                เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ดังรายนามบุคลากร ต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ 

 1.1  นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 

  1.2  นายสันติรัฐ ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม          รองประธานกรรมการ 
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1.3  นายบรรจง ศรีประเสริฐ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
                                           การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม กรรมการ  

1.4  ประธานสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร     กรรมการ 
1.5  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย     กรรมการ 
1.6  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร  กรรมการ 

  1.7  ประธานสหวิทยาเขตนาแก วังยาง  กรรมการ 
1.8 ประธานสหวิทยาเขตสายน้ำโขง  กรรมการ 
1.9 ประธานสหวิทยาเขตสงคราม ยาม อูน  กรรมการ 
1.10 ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์  กรรมการ 
1.11 ประธานสหวิทยาเขตภูลังกา   กรรมการ 
1.12 นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการ/ 

          เลขานุการ 
1.13 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ/ 
            ชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 
  กำกับ  ดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุน   การบริหารแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์   ให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนถึงแนวทางการดำเนินการ  วางแผนการบริหารจัดการ
โครงการ ให้สนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 2. คณะกรรมการทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และทิศทางองค์การ 

 2.1   นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 

  2.2  นายสันติรัฐ ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม          รองประธานกรรมการ 
  2.3   นายบรรจง  ศรีประเสริฐ  ผอ.ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 

2.4   นายศิริพงษ์  ทักษิณวิโรจน์  ผอ.ร.ร.คำเตยอุปถัมภ์  กรรมการ 
   2.5   นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
   2.6   นายสมชาย  บุญมั่งมี  ผอ.ร.ร.ศรีโคตรบูรณ์  กรรมการ 

2.7   นายภานุมาศ  สุวรรณมาโจ  ผอ.ร.ร.บ้านผึ้งวิทยาคม  กรรมการ 
2.8   นายวีระ  ดีแนบเนียน  ผอ.ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการ 
2.9   นายโสภณ  อุดรสรรพ์  ผอ.ร.ร.วังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
2.10 นายวินัย  เปี่ยมลาภโชตกิุล  ผอ.ร.ร.ปลาปากวิทยา  กรรมการ 
2.11 นายวันศักดิ์  คำแหง   ผอ.ร.ร.กุตาไก้วิทยาคม  กรรมการ 
2.12 ผอ.ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม    กรรมการ 
2.13 นายประชา  สมศรี   ผอ.ร.ร.ธรรมโฆษิตวิทยา  กรรมการ 
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   2.14 นายบัณฑิต  นามพลแสน  ผอ.ร.ร.โคกสว่างประชาสรรค์ กรรมการ 
2.15 นายไกรศรี  ภิรมย์   ผอ.ร.ร.มหาชัยวิทยาคม  กรรมการ 
2.16 นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ  ผอ.ร.ร.ธาตุพนม   กรรมการ 
2.17 นายอาจ  ชมภูโคตร   ผอ.ร.ร.อุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการ 
2.18 นายรัตนชัย  ฝาระมี   ผอ.ร.ร.โพนแพงพิทยาคม  กรรมการ 
2.19 นางศิริประภา  ศรีสุริยจันทร์  ผอ.ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม  กรรมการ 
2.20 นายทินกร  ภาคนาม  ผอ.ร.ร.วัดบึงเหล็ก- 

ในพระบรมราชานุเคราะห์  กรรมการ 
2.21 ว่าที่ ร.ต.สุมิตร  แวงโสธรณ์  ผอ.ร.ร.นาถ่อนพัฒนา  กรรมการ 
2.22 นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ  ผอ.ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
2.23 นายสายัน  ปองไป   ผอ.ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กรรมการ 

   2.24 นายปราโมท  เทพกูล  ผอ.ร.ร.นาแกพิทยาคม  กรรมการ 
2.25 นายพูลศักดิ์  พ่อบุตรดี  ผอ.ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา กรรมการ 
2.26 ผอ.ร.ร.หนองบ่อวิทยานุกูล      กรรมการ 
2.27 นายวรยา  วงค์หนายโกด  ผอ.ร.ร.ธรรมากรวิทยานุกูล กรรมการ 
2.28 นายอภิเชษฐ์  สุนทรส  ผอ.ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
2.29 นายเทอดไทย  หอมสมบัติ ผอ.ร.ร.วังยางวิทยาคม   กรรมการ 
2.30 นายศักดา  ทัดสา  ผอ.ร.ร.หนองโพธิ์พิทยาคม  กรรมการ 
2.31 นายสินธุ์  สิงห์ศรี  ผอ.ร.ร.อุเทนพัฒนา   กรรมการ 
2.32 นายมิตรชัย  ไชยนาน ผอ.ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม   กรรมการ 
2.33 นางภัทรวดี  มีระหงษ์  ผอ.ร.ร.พะทายพิทยาคม   กรรมการ 
2.34 ผอ.ร.ร.รามราชพิทยาคม      กรรมการ 
2.35 นายฉัตรชัย  ไชยมงค์ ผอ.ร.ร.ท่าจำปาวิทยา   กรรมการ 
2.36 นายบัลลังก์  มะเจี่ยว ผอ.ร.ร.เชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
2.37 นายเอกชัย  คะษาวงษ์  ผอ.ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
2.38 นายมนตรี  แก้วใส   ผอ.ร.ร.ภูลังกาพิทยาคม   กรรมการ 
2.39 นายสนั่น  เมตุลา   ผอ.ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์   กรรมการ 
2.40 นายชาลี  ภูสวัสดิ ์  ผอ.ร.ร.สามผงวิทยาคม   กรรมการ 
2.41 นายวชิระ  ปะทะดี   ผอ.ร.ร.สนธริาษฎร์วิทยา   กรรมการ 
2.42 ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย  ไปปลอด  ผอ.ร.ร.นาคำราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
2.43 นายสุรศักดิ์  ชาดีกรณ์ ผอ.ร.ร.นาเดื่อพิทยาคม   กรรมการ 
2.44 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร  อุสาห์ ผอ.ร.ร.บ้านข่าพิทยาคม   กรรมการ 
2.45 นายธงชัย  คำชนะ  ผอ.ร.ร.นาหว้าพิทยาคม    กรรมการ 
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2.46 นายสุทัศน์  วังกะธาตุ ผอ.ร.ร.นางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
2.47 นายชัยรัตน์  กำลังหาญ ผอ.ร.ร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม  กรรมการ 
2.48 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา ผอ.ร.ร.อุดมพัฒนศึกษา   กรรมการ 
2.49 นายยอดชาย  พ่อหลอน ผอ.ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
2.50 ผอ.ร.ร.ค้อวิทยาคม       กรรมการ 
2.51 นายภูวนารถ  ตั้งศิริ  ผอ.ร.ร.นาทมวิทยา   กรรมการ 
2.52 ผอ.ร.ร.หนองซนพิทยาคม      กรรมการ 
2.53 นายพุฒิชัย  สุวรรณไตรย์ ผอ.ร.ร.หนองแวงวิทยานุกูล  กรรมการ 

  2.54 นายวีระ   ทับบุญ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
  2.55 นางนันทนา พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
       สินทรัพย์    กรรมการ 

2.56 นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
2.57 นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
    การจัดการศึกษา    กรรมการ 
2.58 นางจีระนันท์   เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
2.59 นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์  นิติกร ชำนาญการพิเศษ 
                                            ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
2.60 นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
2.61 นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

             ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

2.62 นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
    การศึกษาทางไกลฯ       กรรมการ 
2.63 นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ/ 
       เลขานุการ 
2.64 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ/ 
  ชำนาญการพิเศษ                        ผูช้่วยเลขานุการ 
2.65 นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
  ชำนาญการ     กรรมการ/
                                             ผู้ชว่ยเลขานุการ  
2.66 นายอรรถพล  คณะพล  งานธุรการและบันทึกข้อมูล                กรรมการ/ 

             ผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่   
ทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ทบทวนทิศทางองค์การระดับเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมวิพากษ์เครื่องมือการบริหารและการจัด
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

หมายเหตุ : ลำดับของกรรมการ ลำดับที่ 2.5-2.55 เรียงตามรหัสโรงเรียน (รหัส O-bec 6 หลัก
ของโรงเรียนในสังกัด) 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  3.1   นายสันติรัฐ  ไชยโย   รอง ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 

3.2   นายกิติศักดิ์   โสตาภา   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ-   
ประเมินผลการจัดการศึกษา     รองประธาน  
                                          กรรมการ 

3.3   นางจีระนันท์   เมืองจันทร์     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        รองประธาน 
       กรรมการ 
3.4   นางสิริพร  วิลาศรี   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.5   นายชำนาญศิลป์  สุวรรณไตร ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.6   นางรุ่งนภา  แสนแก้ว  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.7   นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.8   นางธิรดา  ไชยสีห์   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.9   นางอรนุช  ไตยราช   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.10 นางสาวสุวัณลา  แวงตา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.11 นางสุมาลี  ไชยสุระ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
3.12 นางสาวชะไมมาศ สายทอง  นักจิตวิทยาโรงเรียน  
                                                    ประจำ สนง.เขตพ้ืนที่ฯ  กรรมการ 
3.13 นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/ 

    ผู้ชว่ยเลขานุการ 
3.14 นางสาวดรุณี  เหมเมือง  พนักงานพิมพ์ดีด   กรรมการ/ 
             ผู้ชว่ยเลขานุการ 
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มีหน้าที่   
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม 
2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน

และงบอื่นๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 
 

4. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
  4.1   นายสันติรัฐ  ไชยโย   รอง ผอ.สพม.นครพนม    ประธานกรรมการ 

4.2   นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ  
4.3   นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์  นิติกร ชำนาญการพิเศษ 
                                             ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ       กรรมการ 
4.4   นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู- 
                                              และบุคลากรทางการศึกษา              กรรมการ 
4.5   นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
4.6   นางพิมพ์ใจ  พนมอุปถัมภ์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กรรมการ 
4.7   นายสิทธิวุฒิ  คำโสม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กรรมการ 
4.8   นายชัยกัมพล  มะโนชาติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
  การศึกษาทางไกลฯ                   กรรมการ 
4.9   นางจันทร์สมร  หงษ์ชุมแพ  พนักงานราชการ       กรรมการ 
4.10 นางสาวกีรติกา  เปล่งทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     กรรมการ/ 

    เลขานุการ 
  4.11 นางสาวพันธ์นิตา  คำซาว  พนักงานบันทึกข้อมูล        กรรมการ/ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.12 นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณศักดิ์ พนักงานราชการ       กรรมการ

          ผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่   
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม 
2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน

และงบอื่นๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 

 

5. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  5.1   นายสันติรัฐ  ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม     ประธานกรรมการ 

5.2   นายวีระ  ทับบุญ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ        รองประธานกรรมการ 
5.3   นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 

 5.4   นางนันทนา  พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน- 
     และสินทรัพย์     กรรมการ 

5.5   นางยุพา  คมขาว  นักจัดการงานทั่วไป 
      ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

5.6   นางธัญญ์นลิน พรวราสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชี     
  ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

 5.7   นางสาวแจ่มจันทร์  ภูบุญอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชำนาญการ     กรรมการ 

 5.8   นางสาวจีรวรรณ  เชื้อเวียง นักวิชาการเงินและบัญชี    
ปฏิบัติการ     กรรมการ 

  5.9   นางธวัลรัตน์  ศรีปานวงศ์ พนักงาน ส 4     กรรมการ 
5.10 นางสาวศิริประภา บุรชาติ พนักงานราชการ     กรรมการ 
5.11 นางสาววริศรา  พงค์สุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
5.12 นายอรรถพล    คณะพล พนักงานธุรการ     กรรมการ 

 5.13 นางสาวพรพรรณ  ตามา พนักงานบันทึกข้อมูล    กรรมการ 
 5.14 นายยศรุต  ปริญลักษณ์ พนักงานบันทึกข้อมูล    กรรมการ 
   5.15 นางเพ็ญธิภา  พระเสนา พนักงานบันทึกข้อมูล    กรรมการ 

5.16 นางสายทิพย์  วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ/ 

       เลขานุการ 
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5.17 นางสาวบัณฑิตา  ภูครองหิน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    กรรมการ/ 
              ผูช้่วยเลขานุการ 
5.18 นางสาวชณัฐปภา  สุขฉ่ำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการ/ 

                    ผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม 

2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน
และงบอื่นๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 

 

  6. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปี-
งบประมาณ พ.ศ.2565 

6.1   นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 
6.2   นายสันติรัฐ  ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม      ประธานกรรมการ 

  6.3   นายวีระ   ทับบุญ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
  6.4   นางนันทนา พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
       สินทรัพย์    กรรมการ 

6.5   นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
6.6   นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล- 
    การจัดการศึกษา    กรรมการ 
6.7   นางจีระนันท์   เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
6.8   นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ 
                                            ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ  กรรมการ 
6.9   นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
6.10 นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ-  

             ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

6.11 นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
    การศึกษาทางไกลฯ       กรรมการ 
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6.12 นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ/ 
       เลขานุการ 
6.13 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         กรรมการ/ 
  ชำนาญการพิเศษ                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.14 นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ/                                                 
                                                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ  
6.15 นายอรรถพล  คณะพล  พนักงานธุรการ                   กรรมการ/ 

                        ผูช้่วยเลขานุการ  
 
มีหน้าที ่ 
 1.  วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณา/กลั่นกรอง ความครบถ้วน ถูกต้องและการบูรณาการโครงการ/
กิจกรรม งบบริหารจัดการสำนักงานและงบอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  2.  พิจารณาแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและ
ตอบสนองต่อตัวชี้วัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 
จากทุกแหล่งงบประมาณ  
 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 

               สั่ง ณ วันที่   9  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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